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1. ĮŽANGA 

Dabar grynaisiais pinigais naudojamasi vis mažiau, nes atlyginimai, išmokos ir komunaliniai 
mokesčiai vis dažniau mokami per banko sąskaitas. Banko sąskaita atlieka svarbų pagalbinį 
vaidmenį, nes yra esminė priemonė norint pasinaudoti kitomis pagrindinėmis finansinėmis 
paslaugomis, pradedant elektroniniais mokėjimais ir baigiant vartojimo paskolomis, 
hipotekiniais kreditais ir gyvybės draudimu1. Norint visapusiškai dalyvauti vidaus rinkoje ir 
pagerinti naudojimosi laisvo žmonių judėjimo teise sąlygas, tapo būtina turėti banko sąskaitą, 
per kurią įmanoma atlikti tam tikras esmines elektroninio mokėjimo operacijas. 

2. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS 

2.1. Problemos 

2.1.1. Problemos mastas 

Nors galimybė naudotis pagrindinėmis finansinėmis paslaugomis tapo būtina prielaida norint 
visapusiškai dalyvauti ekonominiame ir visuomeniniame šiuolaikinės visuomenės gyvenime, 
faktai2 rodo, jog vis dar reikia įdėti daug pastangų visoje ES, kad naudotis banko operacijų 
paslaugomis galėtų visi. Šiuo metu neturėdami galimybės naudotis elektroninėmis mokėjimo 
priemonėmis daugelis žmonių Europos Sąjungoje negali pajusti visų vidaus rinkos privalumų 
ir patiria didelių išlaidų dėl to, kad moka tik grynaisiais pinigais. Dėl to visuomenėje išlieka 
nelygybė, galinti lemti daugelio ES piliečių finansinę arba socialinę atskirtį3. 

Naujausi duomenys rodo, kad 7 % vyresnių kaip 18 metų ES vartotojų (t. y. 30 mln. 
europiečių) neturi banko sąskaitos4. Apskaičiuota, kad iš šių 30 mln. banko sąskaitos 
neturinčių piliečių 6,4 mln. faktiškai negali atsidaryti banko sąskaitos arba bijo to prašyti5. 
Banko sąskaitos neturinčių asmenų situacija ES labai įvairi ir ypač skirtinga tarp ES-12 ir ES-
15 šalių: vidutiniškai ES-12 šalyse banko sąskaitą turi 91 % suaugusiųjų, palyginti su 97 % 
ES-15 šalyse. Rumunijoje ir Bulgarijoje maždaug pusė respondentų neturi banko sąskaitos. 

Vartotojai, kurie neturi banko sąskaitos, labai nukenčia dėl didesnių sąnaudų, kurių atsiranda 
retkarčiais naudojantis mokėjimo paslaugomis, ir negalėjimo internetu nusipirkti pigesnių 
prekių ir paslaugų savo arba kitoje šalyje. Banko sąskaitos neturintys vartotojai tikriausiai 
patirs sunkumų ieškodami darbo, nuomodamiesi nekilnojamąjį turtą ir norėdami gauti 
atlyginimus ar išmokas. Visų šių problemų gali kilti asmenims, studijuojantiems, 
atliekantiems stažuotę ar (laikinai) dirbantiems kitoje valstybėje, nes tikriausiai banko sąskaita 
jiems nebus atidaryta dėl gyvenamosios vietos. 

                                                 
1 2008 m. finansinės integracijos Europoje ataskaita, SEC(2009) 19 galutinis. 
2 Finansinių paslaugų teikimas ir finansinės atskirties prevencija, Europos Komisijos Užimtumo, 

socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas, 2008 m., Įvairių politinių veiksmų 
užtikrinant galimybę naudotis pagrindine banko sąskaita sąnaudų ir naudos tyrimas, Europos 
Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas, 2010 m., toliau – CSES tyrimas. 

3 2008 m. finansinės integracijos Europoje ataskaita, SEC(2009) 19 galutinis. 
4 Greitoji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 243, Vartotojai ir paslaugų teikėjo keitimas, Europos Komisija, 

bus paskelbta. 
5 Nustatant šį skaičių neatsižvelgiama į judžių asmenų, kurie gali turėti sunkumų atsidarydami banko 

sąskaitą kitoje valstybėje (t. y. valstybėje narėje, kurioje jie nėra nuolatiniai gyventojai), poreikius. 
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2.1.2. Priežastys, kodėl nepakankamai užtikrinama galimybė naudotis banko sąskaitomis 

Nepakankamas galimybes naudotis pagrindine banko sąskaita lemia tiek su pasiūla, tiek su 
paklausa susijusios priežastys. Kiek tai susiję su paklausa, nuo noro naudotis ir faktinio 
naudojimosi banko paslaugomis žmones atgraso įvairios psichologinės, kultūrinės ir 
edukacinės priežastys. Daugelį iš jų galima paaiškinti nepakankamu bendruoju finansiniu 
raštingumu arba nepakankamomis žiniomis apie naudojimosi banko paslaugomis privalumus. 

Kiek tai susiję su pasiūla, problemos aštrumas tam tikru mastu susijęs su bankų sektoriaus 
išsivystymo lygiu: apskritai banko sąskaitomis rečiau naudojamasi mažiau ekonomiškai 
turtingose visuomenėse, kur bankų sektorius mažiau išsivystęs. Tačiau, nežiūrint ekonominio 
ar finansinio išsivystymo lygio ES, vartotojams, kurie laikomi komerciškai nepatraukliais, 
prieinama ribota produktų pasiūla. Produktai gali būti dar ir per brangūs šios rūšies klientams, 
bet ir judūs klientai gali nukentėti, kai jiems paslaugos siūlomos už skirtingą – didesnę – 
kainą negu vietos klientams. Be to, kai kuriuos vartotojus nuo prašymo atidaryti sąskaitą gali 
atgrasyti tai, kad trūksta aiškios informacijos apie bendrą mokesčių už sąskaitą ir su ja 
susijusias paslaugas sumą. Kai kuriems vartotojams atsisakoma suteikti galimybę naudotis 
banko sąskaita, nes jie neatitinka tam tikrų tinkamumo sąlygų – kai kurios iš jų nustatytos 
teisiškai (pvz., tapatybės patikrinimas) arba dėl sektoriuje nusistovėjusios praktikos ir 
reikalavimų (su gyvenamąja vieta susiję reikalavimai, pajamų įrodymas, pelningumas, rizikos 
vertinimas, skolinimosi istorija ir kt.). Iš daugelio asmenų, prašančių atidaryti banko sąskaitą, 
reikalaujama pateikti ir faktinį adresą arba gyvenamosios vietos toje šalyje įrodymą. Tai yra 
problema ES piliečiams, kurie naudojasi savo teise į laisvą judėjimą norėdami dirbti arba 
studijuoti kitoje valstybėje narėje, o ne savo gyvenamojoje šalyje ir patiria sunkumų 
atsidarydami banko sąskaitą priimančiojoje valstybėje. 

2.2. Pasekmės 

Nurodytos problemos turi toliau aptariamų pasekmių vartotojams, sektoriui ir viešojo 
administravimo institucijoms. 

2.2.1. Pasekmės vartotojams 

Ribotas prekių ir paslaugų pasirinkimas 

Vis daugiau prekių ir paslaugų siūloma internetu. Tokiais atvejais kai kuriems vartotojams, 
neturintiems galimybės naudotis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, daroma didelė žala, 
nes tokie vartotojai negali visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos galimybėmis; jiems iš esmės 
siūlomas mažesnis prekių ir paslaugų pasirinkimas ir dažnai už didesnę kainą. Pvz., 
internetinė prekyba (e. prekyba) neprieinama neturint elektroninio mokėjimo priemonės. 

Didesnės sąnaudos 

Retkarčiais naudotis banko paslaugomis yra brangiau, negu jomis naudotis įprastam banko 
klientui. Banko sąskaitos neturinčiam vartotojui, kad išsigrynintų čekį, gali tekti mokėti 
mokestį arba prireikti tarpininko, o už tai komisiniai gali siekti 3 % čekio sumos. Jei toks 
vartotojas nori atlikti mokėjimą, pvz., kad sumokėtų komunalinius mokesčius arba už prekes 
ar paslaugas, jam gali tekti pirkti čekį arba naudotis mokėjimo perdavimo paslauga, kuri gali 
būti labai brangi. Kitoje valstybėje dirbantiems arba sezoniniams darbuotojams, 
persikrausčiusiems į kitą valstybę narę, gali tekti namo siųsti pinigų ir, jiems tai darant ne per 
bankų sistemą, reikės padengti dideles pinigų perlaidos išlaidas. Be to, banko sąskaitos 
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neturintys vartotojai negalės pasinaudoti komunalinių paslaugų teikėjų siūlomomis 
nuolaidomis už mokėjimus elektroninėmis priemonėmis. 

Finansinė atskirtis, socialinė atskirtis ir skurdo pavojus 

Negalinčiam atsidaryti banko sąskaitos vartotojui gali kilti problemų norint naudotis kitomis 
finansinėmis paslaugomis, dėl to gresia finansinė atskirtis. Labai tikėtina, kad toks vartotojas 
palankių sąlygų neturi ir kitose kasdienio gyvenimo srityse, nes atlyginimai vis dažniau 
mokami į sąskaitas, o nekilnojamojo turto savininkai ir komunalinių paslaugų teikėjai vis 
dažniau reikalauja mokėjimus atlikti elektroninėmis priemonėmis. Tai ypač aktualu tose 
šalyse, kuriose ne taip įprasta naudoti grynuosius pinigus. Tačiau labai tikėtina, kad vartotojai 
valstybėse narėse, kuriose banko paslaugos nėra taip išplėtotos, artimu metu patirs sunkumų. 

Nors finansinė atskirtis gali lemti menką dalyvavimą visuomenėje, t. y. socialinę atskirtį, savo 
ruožtu socialinė atskirtis gali lemti finansinę atskirtį, kai palankių sąlygų neturintys asmenys 
negali atsidaryti banko sąskaitos arba dėl kainos, arba dėl bankų nustatytų tinkamumo 
kriterijų. 

Laisvo asmenų judėjimo kliūtis 

Galimybei naudotis teise į laisvą asmenų judėjimą ES neturėtų kilti rizika dėl sunkumų, kaip 
antai su banko sąskaitos atsidarymu susiję sunkumai. Iš tikrųjų kuriant bendrą mokėjimų 
eurais erdvę (SEPA) siekiama užtikrinti, kad visoms nacionalinėms ir tarpvalstybinėms 
operacijoms atlikti užtektų vienos banko sąskaitos. Tačiau SEPA taikoma tik mokėjimams 
eurais Europos ekonominėje erdvėje ir dar nebaigta kurti. Antra, ji skirta tik elektroniniams 
mokėjimams. Kai vartotojai laikinai persikelia į kitą valstybę narę, kuri nepriklauso euro 
zonai, vis tiek jiems gali būti naudingiau atsidaryti banko sąskaitą toje valstybėje narėje. 

2.2.2. Pasekmės sektoriui 

Vis daugiau paslaugų teikėjų daro nuolaidas, jei mokėjimai atliekami elektroninėmis 
priemonėmis, arba savo prekes ir paslaugas siūlo internetu. Tokiais atvejais, kai ne visi 
vartotojai turi galimybę naudotis tokiomis mokėjimo priemonėmis, tiek tiekėjams, tiek 
vartotojams užkertamas kelias visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos teikiamomis 
galimybėmis. Vartotojai turi mažesnį prekių ir paslaugų pasirinkimą ir dažnai už didesnę 
kainą, o tiekėjai netenka pardavimo galimybių. 

Komunalinių paslaugų teikėjams taip pat brangiau teikti paslaugas banko sąskaitos 
neturintiems vartotojams. Dėl to kaip mokėjimo priemonės jie negali siūlyti ir tiesioginio 
debeto, kuris sudaro sąlygas užsitikrinti pinigų srautus6 ir taip lengviau valdyti lėšas. 

2.2.3. Pasekmės viešojo administravimo institucijoms 

Kaip rodo tyrimai7, pajamų lygis ir banko sąskaitos neturėjimas tarpusavyje glaudžiai susiję, 
t. y. didesnė tikimybė, kad banko sąskaitos neturės mažas pajamas gaunantys asmenys 
(Europos Sąjungoje 84 mln. žmonių kyla skurdo rizika), neįgalieji, bedarbiai arba vieniši 

                                                 
6 Bent jau teoriškai, nes gali būti aplinkybių, kai mažas pajamas gaunantys vartotojai galėtų teikti 

pirmenybę kredito pervedimams ar kitoms mokėjimo priemonėms, kurie leidžia tvirtai kontroliuoti savo 
finansus. 

7 Žr. 2 išnašą. 
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tėvai. Didžiausia tikimybė, kad ir socialines išmokas gauna šioms grupėms priklausantys 
asmenys. Be to, banko sąskaitos neturėjimas susijęs ir su amžiumi – banko sąskaitos neturi 
vyriausi žmonės, t. y. pensijas gaunantys asmenys (daugiausia ES-12 šalyse). 

Valstybės narės, kurios socialinės apsaugos išmokų ar pensijų nemoka elektroninėmis 
priemonėmis, pvz., kredito pervedimais, turi didesnių perlaidų išlaidų. Kadangi keletas 
valstybių narių šiuo metu patiria didelių biudžeto suvaržymų, turėtų būti vis svarbiau mažinti 
operacijų sąnaudas vietoj žmogaus vykdomų operacijų renkantis elektroninius mokėjimus. 
Tam valstybių narių administracijoms yra reikalinga infrastruktūra, būtina mokėjimams per 
banko sąskaitas vykdyti ir priimti. Be to, jei socialinių išmokų gavėjai negali atsidaryti banko 
sąskaitos, gali likti nepasiektas skaitmeninės darbotvarkės ir e. valdžios tikslas visus piliečių 
ir viešųjų institucijų santykius tvarkyti skaitmeniniu būdu.  

2.3. Dinamiškas pagrindinis scenarijus 

Dinamiškame pagrindiniame scenarijuje reikia atsižvelgti į keletą veiksnių, nes jie galėtų iš 
dalies padėti spręsti banko sąskaitos neturinčių ES gyventojų problemas. Pirma, ypatinga 
Bulgarijos ir Rumunijos padėtis, kai beveik pusė gyventojų šiuo metu neturi banko sąskaitos, 
turėtų gerėti, kaip numatoma, per kitus 15–20 metų augant ekonomikai ir vystantis šių šalių 
finansų sektoriui ir pasiekti Vengrijos lygį. 

Antra, gali kilti klausimas, ar dabartinės ekonominės aplinkybės nepaskatintų finansinių 
paslaugų teikėjų dėti daugiau pastangų visoms pelno galimybėms, įskaitant mažas pajamas 
gaunančių vartotojų segmentą, kuris tikriausiai augs, išnaudoti. Tačiau nėra garantijų, kad taip 
ir bus, nes paslaugų teikėjai galėtų remtis ir konservatyvesne strategija bandydami kuo labiau 
išplėtoti santykius su esamais klientais. 

Trečia, bankų sektoriaus vykdoma bankų įkainių skaidrumo ir palyginamumo savireguliavimo 
iniciatyva turėtų sudaryti sąlygas vartotojams priimti pagrįstus sprendimus; kartu su 
galimybėmis, susijusiomis su banko sąskaitos teikėjo keitimu nacionaliniu lygiu, tai galėtų 
padėti banko sąskaitų turėtojams gauti naudos dėl didesnės konkurencijos. Šios iniciatyvos 
ribotumą lemia tai, kad ji vykdoma nacionaliniu, o ne visos Europos mastu, ir dėl to 
nesikeičia vietos struktūrinės rinkos sąlygos. 

Be to, ES arba valstybėms narėms vykdant finansinio švietimo veiksmus, laikui bėgant 30 
mln. banko sąskaitos neturinčių vartotojų bus geriau informuoti apie banko sąskaitos turėjimo 
privalumus, todėl didės banko sąskaitą turinčių gyventojų dalis, tačiau mažai tikėtina, kad 
vien šių veiksmų pakaks nagrinėjamai esminei problemai išspręsti – su tuo sutinka daug 
vartotojų organizacijų. 

3. POLITIKOS TIKSLAI 

Bendri iniciatyvos tikslai yra, pirma, skatinti visapusišką visų ES piliečių dalyvavimą vidaus 
rinkoje ir, antra, skatinti finansinę ir socialinę įtrauktį. Konkretus tikslas – gerinti galimybę 
naudotis mokėjimo sąskaitomis ir elektroninėmis mokėjimo priemonėmis visoje ES. Veiklos 
tikslai būtų: 

– užtikrinti, kad tinkamas produktas būtų siūlomas komerciškai nepelningais 
(komerciškai nepatraukliais) laikomiems vartotojams; 
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– užtikrinti integracines sąlygas, kad banko sąskaitos būtų atidaromos vartotojams, 
neatitinkantiems banko taikomų sąskaitos atidarymo sąlygų (pvz., susijusių su 
pajamomis, ekonomine padėtimi, skolinimosi istorija arba gyvenamąja vieta). 

4. ES VEIKSMŲ PAGRINDAS 

Nustatytos problemos lemia žalą vartotojams dėl to, kad ribojamas prekių ir paslaugų 
pasirinkimas, didėja sąnaudos ir susidaro sunkumų norint pradėti dirbti ir gauti pajamas. Iki 
šiol dauguma valstybių narių nacionaliniu lygiu nesprendė galimybės naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita problemos, o tos, kurios šią problemą sprendė, tos galimybės nesuteikia 
tarpvalstybiniu mastu vartotojams iš kitų valstybių narių. Kadangi daugelyje valstybių narių 
nesiimama nacionalinio lygio veiksmų, dėl to vidaus rinka veikia neoptimaliai ir sukuriama 
nereikalingų kliūčių tarpvalstybiniam judumui. Be to, vertinant iš ES perspektyvos, valstybės 
narės nesiėmė pakankamų veiksmų: padėtis ES lygiu tebėra fragmentiška. Mažai tikėtina, kad 
artimiausiu metu status quo pasikeis, ypač turint omenyje pasaulinių finansų neramumų 
pasekmes ir nacionalinių rinkų apsaugą. 

Galimybės naudotis mokėjimo sąskaitomis užtikrinimas visoje Sąjungoje būtų pirmas 
žingsnis sudarant vartotojams sąlygas gauti finansines paslaugas ir pasinaudoti ES finansų 
rinkų privalumais. Turėdami galimybę naudotis mokėjimo sąskaita vartotojai galėtų gauti 
naudos iš bendros mokėjimų eurais erdvės, taip pat pasinaudoti Mokėjimo paslaugų direktyva 
nustatytomis teisėmis ir apsauga. Viešojo administravimo institucijoms mokėti išmokas būtų 
lengviau ir ekonomiškiau. Be to, banko sąskaitos neturintys vartotojai negali kuo labiau 
pasinaudoti bendrąja rinka, visų pirma jos elektroniniais privalumais. 

Užtikrinti, kad pagrindinės mokėjimo sąskaitos būtų prieinamos vartotojams, bus naudinga 
visiems, vertinant tiek iš vietos, tiek iš tarpvalstybinės perspektyvos. Veiksnius, dėl kurių ES 
vartotojai negali turėti galimybės naudotis mokėjimo sąskaitomis ir kartu visapusiškai 
dalyvauti vidaus rinkoje, reikia šalinti tinkamomis ES politikos iniciatyvomis. 

5. POLITIKOS VARIANTAI 

Nustatyti keli politikos variantai. Šie variantai apžvelgiami toliau lentelėje. Pasirinkti 
variantai yra paryškinti. Analizė parodė, kad šie variantai yra veiksmingiausi ir rezultatyviausi 
siekiant pirmiau apibūdintų tikslų. 

Produktai ir paslaugos 

1. Politikos nekeisti. 

2. Užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai siūlytų pagrindines mokėjimo paslaugas. 

3. Užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai siūlytų pagrindines mokėjimo paslaugas ir mokėjimo 
kortelę. 

4. Užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai siūlytų pagrindines mokėjimo paslaugas, mokėjimo kortelę ir 
galimybę pereikvoti sąskaitos lėšas (kredito liniją). 

Pagrindinės mokėjimo sąskaitos kaina 

1. ES veiksmų nesiimti. 
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2. Užtikrinti, kad kai pagrindinė mokėjimo sąskaita neteikiama nemokamai, jos kaina būtų teisinga. 

3. Pagrindinė banko sąskaita teikiama nemokamai. 

Galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita sąlygos 

1. Politikos nekeisti. 

2. Galimybė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita suteikiama banko sąskaitos 
neturintiems namų ūkiams. 

3. Reikalavimas, kad galimybę naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita gautų visi banko sąskaitos 
neturintys vartotojai. 

3.1. Ta galimybė suteikiama tik banko sąskaitos neturintiems buveinės valstybės narės 
gyventojams. 

3.2. Ta galimybė suteikiama banko sąskaitos neturintiems piliečiams, gyvenantiems ir 
negyvenantiems toje šalyje. 

4. Galimybė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita suteikiama visiems ES vartotojams. 

4.1. Ta galimybė suteikiama tik buveinės valstybės narės gyventojams. 

4.2. Ta galimybė suteikiama piliečiams, gyvenantiems ir negyvenantiems toje šalyje. 

6. POVEIKIS 

Numatoma, kad pageidautini variantai turės teigiamą ilgalaikį poveikį finansinei ir socialinei 
įtraukčiai ir vartotojų pasitikėjimui ir taip būtų skatinamas vartotojų judumas (taip pat 
tarpvalstybiniu mastu). Įgyvendinus tuos variantus būtų padarytas ypač teigiamas poveikis 
vartotojams, nes geriau užtikrinant galimybes gauti paslaugas, tų paslaugų prieinamumą ir 
įperkamumą, būtų skatinamas visapusiškas vartotojų dalyvavimas vidaus rinkoje. Dėl to labai 
pagerėtų galimybė naudotis mokėjimo sąskaitomis ir elektroninėmis mokėjimo priemonėmis 
visoje ES. 

Numatoma, kad paslaugų teikėjams teks ir galima nauda, ir sąnaudos. Dėl jų bendras poveikis 
gali svyruoti nuo šiek tiek teigiamo arba neutralaus iki neigiamo. Šiuo atveju esminis 
lemiamas veiksnys – kokio dydžio kaina bus nustatyta ir ar kitos šalys visiškai ar iš dalies 
susigrąžins galimus nuostolius, ar jų nesusigrąžins. 

Bendras poveikis valstybių narių administracijoms irgi priklausys nuo tam tikrų galimų 
sąnaudų ir naudos. Pagrindinė problema susijusi su tuo, ar ir kokiu mastu valstybės narės 
prisiims nuostolius (jei jų bus), kurių patirs paslaugų teikėjai nuostolingai užtikrindami 
pagrindines sąskaitas. Numatoma, kad poveikis svyruos nuo gana teigiamo iki neigiamo. 

Tikėtina, kad bendras kiekybinis poveikis bus iš esmės teigiamas, nes bet kokį galimai 
neigiamą poveikį paslaugų teikėjams turėtų atsverti didelis teigiamas poveikis vartotojams (ir 
mažesniu mastu – valstybėms narėms). 

Daugelio pageidautinų variantų poveikis pasiskirstys visoje ES, o daugiausia pasireikš ES-12 
šalyse ir daugumoje ES-15 šalių, kur šiuo metu nesiūloma tokia pagrindinė mokėjimo 
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sąskaita. Nauda ir sąnaudos išaugs tose valstybėse narėse, kurioms reikės labai pakeisti 
galiojančias taisykles arba įvesti visą reguliavimo sistemą. 

Daugumos pasirinktų variantų poveikis administracinei naštai tikriausiai bus nedidelis. 

7. IŠVADA 

Atlikus analizę daroma išvada, kad veiksmingiausias (labiausiai pageidautinas) variantas būtų 
progresyvus požiūris, kai Europos Komisija teikdama rekomendaciją nustatytų įvairius 
principus ir veiksmus, kurių valstybių narių būtų prašoma laikytis arba juos plėtoti, kad 
galimybė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita būtų užtikrinta tiems vartotojams, kurie 
neturi banko sąskaitos šalyje, kurioje bando ją atsidaryti. Iniciatyva būtų užtikrinta, kad visi 
ES piliečiai ir gyventojai turėtų galimybę naudotis banko sąskaita už teisingą kainą. 

Iš valstybių narių būtų prašoma užtikrinti, kad pagrindinę mokėjimo sąskaitą siūlytų bent 
vienas mokėjimo paslaugų teikėjas. Jei mokėjimo paslaugų teikėjai pagrindinių mokėjimo 
sąskaitų neteiktų savanoriškai, valstybės narės galėtų skirti atskirą teikėją (kaip Austrijoje, kur 
įsteigtas specialus bankas, siūlantis vadinamąsias socialines mokėjimo paslaugas), užtikrinti, 
kad prašymai atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą būtų paskirstomi įvairiems teikėjams 
(kaip Prancūzijoje), arba įpareigoti visus teikėjus siūlyti pagrindinę mokėjimo sąskaitą (kaip 
Belgijoje, kur pagrindinę mokėjimo sąskaitą privalo siūlyti visi bankai). 

Politikos variantų deriniu būtų skatinamas visapusiškas visų ES vartotojų, visų pirma 
gaunančių mažas pajamas, patiriančių finansinę atskirtį arba pažeidžiamų vartotojų, 
dalyvavimas vidaus rinkoje ir finansinė bei socialinė įtrauktis apskritai. Be to, taip būtų 
gerinamas tarpvalstybinis judumas, visų pirma darbuotojų, stažuotojų ir studentų judumas. 

Siūloma rekomendacija būtų numatyta įvertinti galimybės naudotis pagrindinėmis mokėjimo 
sąskaitomis mechanizmo veiksmingumą ir tikrinti, kaip valstybės narės ją taiko siekdamos 
nustatytų tikslų. 

Rekomendacijos privalumas būtų tas, kad būtų greitai pasiųsta aiški žinia, kurie valstybių 
narių veiksmai būtini ir reikalingi, kad būtų naikinamas dabartinis rinkos trūkumas. Be to, ji 
būtų katalizatorius siekiant kurti nuoseklius principus, kurie būtų taikomi visoje Europos 
Sąjungoje. Valstybėms narėms ja būtų suteiktos aiškios gairės, pagal kurias vėliau prireikus 
jos galėtų lengviau įgyvendinti privalomus reikalavimus. 


