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1. IEVADS 

Mūsdienās skaidru naudu izmanto aizvien mazāk, jo algas, pabalstus un komunālos 
maksājumus aizvien vairāk maksā, izmantojot bankas kontus. Bankas kontam ir izšķiroša 
nozīme, jo tas ir svarīgs instruments piekļūšanai citiem finanšu pamatpakalpojumiem, sākot ar 
elektroniskajiem maksājumiem un beidzot ar patēriņa aizdevumiem, hipotēkām un dzīvības 
apdrošināšanu1. Piekļuve bankas kontam, kas nodrošina elektronisko maksājumu 
pamatdarījumus, ir svarīgākais nosacījums pilnīgai dalībai iekšējā tirgū, kā arī tam, lai 
veicinātu personu pārvietošanās brīvības izmantošanu. 

2. PROBLĒMU KONSTATĒŠANA 

2.1. Problēmas 

2.1.1. Problēmas apmērs 

Lai gan piekļuve finanšu pamatpakalpojumiem ir kļuvusi par būtisku priekšnosacījumu 
pilnīgai dalībai modernas sabiedrības saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē, liecības2 parāda, 
ka ES joprojām ir jāiegulda pūles, lai visiem cilvēkiem nodrošinātu piekļuvi bankas darījumu 
pakalpojumiem. Pašlaik piekļuves trūkuma dēļ elektroniskajiem maksājumu līdzekļiem 
daudzi cilvēki ES nevar izmantot visus iekšējā tirgus sniegtos ieguvumus un saskaras ar 
augstām izmaksām, jo izmanto tikai skaidru naudu. Šīs situācijas dēļ sabiedrībā pastāv 
neizbēgama nevienlīdzība, kas, iespējams, lielu skaitu ES pilsoņu pakļauj finansiālai un 
sociālai atstumtībai3. 

Saskaņā ar jaunākajiem datiem 7 % no visiem ES patērētājiem, t. i., 30 miljoniem eiropiešu, 
kas vecāki par 18 gadiem, nav bankas konta4. Starp šiem 30 miljoniem pilsoņu, kas neizmanto 
banku pakalpojumus, aptuveni 6,4 miljoniem faktiski tiek liegts bankas konts, kad viņi to 
vēlas atvērt, vai viņi baidās tādu pieprasīt5. Situācija ES saistībā ar bankas kontu trūkumu ir 
ļoti atšķirīga, it sevišķi starp ES 12 un ES 15 dalībvalstīm: vidēji 91 % pieaugušo iedzīvotāju 
ES 12 dalībvalstīs ir bankas konts salīdzinājumā ar 97 % ES 15 dalībvalstīs. Rumānijā un 
Bulgārijā apmēram pusei respondentu nav bankas konta. 

Bankas konta neesība rada būtisku kaitējumu patērētājiem, kuri neizmanto banku 
pakalpojumus, jo neregulāri izmantotie maksājumu pakalpojumi ir dārgāki, kā arī ir grūtāk 
iegādāties potenciāli lētākas preces un pakalpojumus tiešsaistē gan mītnes valstī, gan aiz 
robežām. Patērētāji, kas neizmanto banku pakalpojumus, visticamāk, arī saskarsies ar 

                                                 
1 Eiropas finansiālās integrācijas ziņojums, 2008. gads, (European Financial Integration Report 2008), 

SEC(2009)19 galīgā redakcija. 
2 Finanšu pakalpojumu sniegšana un finansiālās atstumtības novēršana, Nodarbinātības, sociālo lietu un 

iekļautības ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija, 2008. gads, Pētījums par dažādu politikas rīcību 
izmaksām un ieguvumiem, lai nodrošinātu piekļuvi bankas pamatkontam, Iekšējā tirgus un pakalpojumu 
ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija, 2010. gads (turpmāk — CSES pētījums). 

3 Eiropas finansiālās integrācijas ziņojums, 2008. gads, (European Financial Integration Report 2008), 
SEC(2009)19 galīgā redakcija. 

4 Eirobarometra zibensaptauja Nr. 282, Patērētāju viedoklis par pakalpojumu sniedzēju maiņu, Eiropas 
Komisija, gaidāms. 

5 Šajā rādītājā neņem vērā mobilos iedzīvotājus, kas var saskarties ar sarežģījumiem saistībā ar bankas 
konta atvēršanu aiz robežas, t. i., citā dalībvalstī, kurā viņi nav rezidenti. 
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problēmām saistībā ar nodarbinātību, īpašuma īri vai algu un pabalstu saņemšanu. Personas, 
kas šķērso robežas, lai studētu, stažētos vai iestātos (pagaidu) darbā, var saskarties ar visām 
šīm problēmām, jo, visticamāk, viņiem saistībā ar dzīvesvietas apsvērumiem neatvērs bankas 
kontu. 

2.1.2. Piekļuves trūkuma bankas kontiem cēloņi 

Piekļuves trūkuma bankas pamatkontam cēloņi meklējami gan piedāvājuma, gan pieprasījuma 
pusē. Attiecībā uz pieprasījumu jāsaka, ka cilvēkus no piekļūšanas darījumiem ar bankas 
pakalpojumiem un no to izmantošanas attur dažādi psiholoģiski, kultūras un izglītības 
apsvērumi. Daudzus no tiem izskaidro pamatzināšanu trūkums finanšu jomā vai informētības 
trūkums par banku pakalpojumu izmantošanas nodrošinātajām priekšrocībām. 

Attiecībā uz piedāvājumu jāsaka, ka problēmas nopietnība zināmā mērā ir saistīta ar banku 
nozares attīstības līmeni. Ekonomiski mazāk pārtikušās sabiedrībās, kurās banku nozares 
attīstība ir vājāka, parasti ir zemāks piekļuves līmenis bankas kontiem. Tomēr neatkarīgi no 
ES ekonomikas un finansiālās attīstības pastāv ierobežota produktu pieejamība klientiem, 
kurus uzskata par komerciāli nepievilcīgiem. Produkti, iespējams, šādiem klientiem arī ir 
pārāk dārgi, bet tas var skart arī „mobilus” klientus, kad viņiem piedāvā citādas —
augstākas — cenas nekā vietējiem klientiem. Turklāt skaidras informācijas trūkums attiecībā 
uz kopējo maksu summu par kontu un ar to saistītajiem pakalpojumiem var atturēt dažus 
patērētājus no pieteikuma iesniegšanas par konta atvēršanu. Dažiem patērētājiem neļauj atvērt 
bankas kontu, jo viņi neatbilst konkrētiem atbilstības nosacījumiem, no kuriem daži izriet no 
juridiskām prasībām (piemēram, identitātes pārbaudes) vai no nozares praksēm un prasībām 
(dzīvesvietas prasības, ienākumu apliecinājums, rentabilitāte, riska novērtējums, kredītvēsture 
utt.). Daudzām personām, kas piesakās uz bankas kontu, arī pieprasa sniegt ziņas par 
pašreizējo adresi vai pierādīt dzīvesvietu šajā valstī. Tas rada problēmu ES pilsoņiem, kuri 
izmanto savas tiesības uz pārvietošanās brīvību, lai strādātu vai studētu citā dalībvalstī, nevis 
tajā, kurā viņi ir rezidenti, un viņi saskaras ar sarežģījumiem, kad vēlas atvērt bankas kontu 
uzņemošajā valstī. 

2.2. Sekas 

Konstatētās problēmas rada patērētājiem, nozarei un valsts pārvaldes iestādēm tālāk minētās 
sekas. 

2.2.1. Sekas patērētājiem 

Ierobežota preču un pakalpojumu izvēle 

Aizvien vairāk preču un pakalpojumu tiek piedāvāts tiešsaistē. Šādos gadījumos dažu 
patērētāju piekļuves trūkums elektroniskajiem maksājumu līdzekļiem ir sevišķi kaitīgs, jo šādi 
patērētāji nevar pilnībā izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas; viņiem ir mazāka preču un 
pakalpojumu izvēle un nereti jāmaksā augstāka cena. Iepirkšanās tiešsaistē (e-komercija), 
piemēram, nav pieejama bez elektroniskajiem maksājumu līdzekļiem. 

Augstākas izmaksas 

Ir dārgāk bankas pakalpojumus izmantot tikai dažreiz nekā būt regulāram bankas klientam. 
Patērētājam bez bankas konta var nākties segt piemēroto maksu vai izmantot starpnieku, lai 
saņemtu skaidru naudu par čeku, un šāda pakalpojuma komisijas maksa var sasniegt 3 % no 
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čeka summas. Ja šāds patērētājs vēlas veikt maksājumu, piemēram, apmaksāt komunālā 
pakalpojuma rēķinu vai samaksāt par precēm vai pakalpojumiem, viņam var nākties 
iegādāties čeku vai izmantot maksājuma pārskaitīšanas pakalpojumu, kas var būt ļoti dārgs. 
Pārrobežu vai sezonas darba ņēmējiem, kas pārcēlušies uz citu dalībvalsti, iespējams, ir jāsūta 
nauda uz mājām, un, ja šo sūtījumu veic ārpus banku sistēmas, viņi saskarsies ar augstām 
naudas pārveduma izmaksām. Turklāt pakalpojumu sniedzēju piedāvātās atlaides par 
elektroniskiem maksājumiem nav pieejamas patērētājiem, kuri neizmanto banku 
pakalpojumus. 

Finansiālā atstumtība, sociālā atstumtība un nabadzības slazdi 

Patērētājs bez piekļuves bankas kontam var saskarties ar problēmām saistībā ar piekļuvi 
citiem finanšu pakalpojumiem un tādēļ var tikt pakļauts finansiālai atstumtībai. Šāds 
patērētājs, visticamāk, nonāks nelabvēlīgā situācijā arī citās ikdienas dzīves jomās, jo 
mūsdienās algas aizvien biežāk tiek ieskaitītas kontos un īpašumu īpašnieki un sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēji aizvien biežāk pieprasa, lai maksājumi tiktu veikti elektroniski. Tas it 
sevišķi attiecas uz valstīm, kurās skaidras naudas izmantošana ir mazāk sastopama. Tomēr 
patērētāji dalībvalstīs, kurās banku pakalpojumi vēl nav tik plaši izplatīti, visticamāk, 
saskarsies ar problēmām turpmākajos gados. 

Finansiālā atstumtība var izraisīt ierobežotu dalību sabiedrībā, t. i., sociālo atstumtību, 
savukārt sociālā atstumtība var novest pie finansiālās atstumtības, jo nelabvēlīgā situācijā 
esošas grupas nevar atvērt bankas kontu vai nu tā cenas dēļ, vai banku noteikto atbilstības 
kritēriju dēļ. 

Personu pārvietošanās brīvības ierobežojums 

Nedrīkst apdraudēt personu pārvietošanās brīvības izmantošanu ES ar tādiem sarežģījumiem 
kā tie, kas saistīti ar bankas konta atvēršanu. Patiešām, vienotās euro maksājumu telpas 
(turpmāk — SEPA) mērķis ir nodrošināt, ka ar vienu bankas kontu pietiek, lai izpildītu visus 
valsts un pārrobežu darījumus. Tomēr SEPA attiecas tikai uz maksājumiem euro valūtā EEZ, 
un tās izveide vēl nav pabeigta. Turklāt tā attiecas tikai uz elektroniskiem darījumiem. Kad 
patērētāji uz laiku pārceļas uz citu dalībvalsti, kas nav eurozonā, viņiem joprojām var būt 
izdevīgi atvērt bankas kontu šajā dalībvalstī. 

2.2.2. Sekas nozarei 

Aizvien lielāks skaits pakalpojumu sniedzēju piedāvā atlaides par elektroniskajiem 
maksājumiem vai savas preces vai pakalpojumus piedāvā tiešsaistē. Šādos gadījumos dažu 
patērētāju piekļuves trūkums šādiem maksājumu veidiem nozīmē, ka gan piegādātājiem, gan 
patērētājiem tiek liegta iespēja pilnībā izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas. Patērētājiem ir 
mazāka preču un pakalpojumu izvēle, kā arī nereti augstākas cenas, savukārt piegādātāji 
zaudē iespējas pārdot. 
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Komunālo pakalpojumu sniedzējiem sadarbība ar patērētājiem, kam nav bankas konta, arī ir 
dārgāka. Turklāt tas neļauj ierosināt tiešo debetu kā maksājuma veidu, kas ļauj nodrošināt 
viņu skaidras naudas plūsmas6, tādējādi atvieglojot viņu budžeta pārvaldību. 

2.2.3. Sekas valsts pārvaldes iestādēm 

Kā liecina pētījumi7, pastāv cieša saistība starp ienākumu līmeni un tādas personas statusu, 
kas neizmanto banku pakalpojumus, t. i., personas ar zemu ienākumu līmeni (ES 
84 miljoniem cilvēku draud nabadzības risks), invalīdi, bezdarbnieki vai vientuļie vecāki 
biežāk nekā pārējie ir personas, kas neizmanto banku pakalpojumus. Šīs grupas arī biežāk ir 
personas, kas saņem sociālos pabalstus. Turklāt pastāv saistība starp tādas personas statusu, 
kas neizmanto banku pakalpojumus, un vecumu, proti, vecāki cilvēki, t. i., tie, kuri saņem 
pensijas (lielākoties ES 12 dalībvalstīs), neizmanto banku pakalpojumus. 

Dalībvalstis, kuras sociālā nodrošinājuma pabalstus vai pensijas nemaksā, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus, piemēram, kredīta pārvedumus, saskaras ar augstākām pārvedumu 
izmaksām. Tā kā vairākas dalībvalstis pašlaik saskaras ar smagiem budžeta ierobežojumiem, 
aizvien piemērotāks kļūst pārvedumu izmaksu samazinājums, izmantojot elektroniskos 
maksājumus, saistībā ar fizisku apstrādi. Tam, protams, ir vajadzīga nepieciešamā 
infrastruktūra, lai veiktu un saņemtu maksājumus bankas kontos dalībvalstu pārvaldes 
iestādēs. Turklāt Eiropas digitalizācijas programmas un elektroniskās pārvaldes mērķi pilnībā 
digitalizēt attiecības starp pilsoņiem un valsts iestādēm, iespējams, nesasniegs, ja sociālo 
pabalstu saņēmēji nevarēs atvērt bankas kontu. 

2.3. Dinamiskais bāzes scenārijs 

Dinamiskajā bāzes scenārijā ir jāņem vērā vairāki faktori, jo tie varētu daļēji palīdzēt risināt 
problēmas, ar ko saskaras ES iedzīvotāji, kuri neizmanto banku pakalpojumus. Pirmkārt, 
Bulgārijas un Rumānijas konkrētā situācija, kur gandrīz pusei iedzīvotāju pašlaik nav bankas 
konta, visticamāk, uzlabosies saistībā ar šo valstu gaidāmo ekonomikas izaugsmi un finanšu 
nozares attīstību nākamo 15–20 gadu laikā, sasniedzot Ungārijas līmeni. 

Otrkārt, var rasties jautājums, vai pašreizējā ekonomikas situācijā finanšu pakalpojumu 
sniedzēji varētu pastiprināt savus centienus, lai izmantotu visas peļņas iespējas, tai skaitā no 
patērētāju ar zemākiem ienākumiem segmenta, kas, visticamāk, palielināsies. Tomēr nav 
nekādas garantijas, ka tas tā notiks, jo pakalpojumu sniedzēji varētu izvēlēties konservatīvāku 
stratēģiju, cenšoties maksimāli paplašināt savas attiecības ar pašreizējiem klientiem. 

Treškārt, pašregulācijas iniciatīvai par banku maksu pārredzamību un salīdzināmību, ko 
uzņēmusies banku nozare, jāļauj patērētājiem pieņemt informētus lēmumus, kuri kopā ar 
iespējām mainīt bankas kontu valsts līmenī varētu palīdzēt kontu īpašniekiem gūt labumu no 
lielākas konkurences. Šīs iniciatīvas ierobežojums ir tāds, ka to īsteno valsts, nevis Eiropas 
līmenī, nemainot iekšzemes strukturālos tirgus nosacījumus. 

Visbeidzot, lai gan darbības ES vai dalībvalstu līmenī saistībā ar izglītību finanšu jomā laika 
gaitā varētu palielināt to 30 miljonu patērētāju, kas neizmanto banku pakalpojumus, 

                                                 
6 Vismaz teorētiski, jo var pastāvēt apstākļi, kuros patērētāji ar zemu ienākumu līmeni varētu drīzāk 

izvēlēties kredīta pārvedumus vai citus maksājumu veidus, kas ļautu viņiem stingri kontrolēt savas 
finanses. 

7 Sk. 2. zemsvītras piezīmi. 
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informētību par maksājumu konta sniegtajām priekšrocībām, tādējādi palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru, kuri izmanto banku pakalpojumus, šīs darbības vienas pašas, visticamāk, 
neatrisinās problēmas būtību, kā uzskata daudzas patērētāju organizācijas. 

3. POLITIKAS MĒRĶI 
Iniciatīvas vispārējie mērķi ir, pirmkārt, veicināt visu ES pilsoņu pilnīgu dalību iekšējā tirgū, 
un, otrkārt, sekmēt finansiālo iekļaušanu un sociālo iekļaušanu. Konkrētais mērķis ir uzlabot 
piekļuvi maksājumu kontiem un elektroniskajiem maksājumu līdzekļiem ES. Darbības mērķi 
būtu: 

– nodrošināt, ka patērētājiem, ko uzskata par komerciāli neizdevīgiem (komerciāli 
nepievilcīgi), tiek piedāvāts piemērots produkts; 

– nodrošināt iekļaujošus nosacījumus bankas kontu atvēršanai patērētājiem, kam ir 
grūtības nodrošināt atbilstību bankas piekļuves nosacījumiem (piemēram, attiecībā 
uz ienākumiem, ekonomisko situāciju, kredītvēsturi vai uzturēšanās statusu). 

4. RĪCĪBAS NEPIECIEŠAMĪBA ES MĒROGĀ 

Konstatētās problēmas kaitē patērētājiem mūsu sabiedrībā, jo tās ierobežo preču un 
pakalpojumu izvēli, rada augstākas izmaksas un sarežģījumus saistībā ar stāšanos darbā un 
ienākumu saņemšanu. Pašlaik vairums dalībvalstu valsts līmenī nav risinājušas jautājumu par 
piekļuvi pamatmaksājumu kontam, savukārt tās dalībvalstis, kas šo jautājumu ir risinājušas, 
neparedz pārrobežu piekļuvi patērētājiem no citām dalībvalstīm. Rīcības trūkums valsts 
līmenī vairumā dalībvalstu kavē iekšējā tirgus optimālu darbību un rada nevajadzīgus slogus 
pārrobežu mobilitātei. Turklāt, skatoties no ES perspektīvas, dalībvalstu rīcība ir bijusi 
nepietiekama: situācija ES līmenī ir juceklīga. Šis status quo tuvākajā nākotnē, visticamāk, 
nemainīsies, it sevišķi, ņemot vērā pasaules finanšu krīzes un valstu tirgu lejupslīdes sekas. 

Eiropas mēroga piekļuves nodrošināšana maksājumu kontiem būtu pirmais pasākums, kas 
ļautu patērētājiem piekļūt finanšu pakalpojumiem un izmantot ieguvumus, ko piedāvā ES 
finanšu tirgi. Piekļuve maksājumu kontam arī ļautu patērētājiem gūt labumu no vienotās euro 
maksājumu telpas, kā arī izmantot tiesības un aizsardzību, ko nodrošina Maksājumu 
pakalpojumu direktīva. Tiktu vienkāršoti un būtu rentablāki pabalstu maksājumi, ko veic 
valsts pārvaldes iestādes. Turklāt patērētāji, kam nav bankas konta, nevar pilnībā izmantot 
vienoto tirgu, it sevišķi tā e-dimensiju. 

Patērētāju piekļuves nodrošināšana pamatmaksājumu kontiem sekmēs ilgtermiņa situācijas, 
kurās ieguvēji būs visi, skatoties gan no iekšzemes, gan no pārrobežu perspektīvas. Faktorus, 
kas neļauj piekļūt maksājumu kontiem un tādējādi arī liedz ES patērētāju pilnīgu dalību 
iekšējā tirgū, var risināt ar piemērotām ES politikas iniciatīvām. 

5. POLITIKAS RISINĀJUMI 

Ir noteikti vairāki politikas risinājumi. Turpmākajā tabulā ir sniegts šo risinājumu 
kopsavilkums. Paturētie risinājumi ir izcelti. Analīze ir apliecinājusi, ka šie risinājumi ir 
visefektīvākie un vislietderīgākie, lai sasniegtu iepriekš izklāstītos mērķus. 
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Produkti un pakalpojumi 

1. Nekādu politikas izmaiņu 

2. Nodrošināt, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji piedāvā pamatmaksājumu pakalpojumus 

3. Nodrošināt, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina pamatmaksājumu pakalpojumus un 
maksājumu kartes 

4. Nodrošināt, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina pamatmaksājumu pakalpojumus, maksājumu 
kartes un pārtēriņu (kredītlīniju) 

Pamatmaksājuma konta cena 

1. Nekādas iejaukšanās ES līmenī 

2. Nodrošināt, ka pamatmaksājumu konts ir par brīvu vai ka cena ir mērena 

3. Pamatmaksājumu konta nodrošināšana bez maksas 

Piekļuves nosacījumi pamatmaksājumu kontam 

1. Nekādu politikas izmaiņu 

2. Piekļuve pamatmaksājumu kontam mājsaimniecībām, kuras neizmanto banku 
pakalpojumus 

3. Prasība, ka visiem patērētājiem, kuri neizmanto banku pakalpojumus, tiek piešķirta piekļuve 
pamatmaksājumu kontam 

3.1. Piekļuve tikai rezidentiem, kuri neizmanto banku pakalpojumus, viņu mītnes dalībvalstī 

3.2. Piekļuve rezidentiem un nerezidentiem, kuri neizmanto banku pakalpojumus 

4. Piekļuve pamatmaksājumu kontam katram ES patērētājam 

4.1. Piekļuve tikai rezidentiem viņu mītnes dalībvalstī 

4.2. Piekļuve rezidentiem un nerezidentiem 

6. IETEKME 

Sagaidāms, ka izraudzītajiem risinājumiem būs pozitīva ilgtermiņa ietekme uz finansiālo un 
sociālo iekļaušanu un patērētāju uzticību, veicinot patērētāju mobilitāti arī pāri robežām. 
Risinājumu īstenošana īpaši pozitīvi ietekmētu patērētājus, sekmējot viņu pilnu dalību iekšējā 
tirgū, tādējādi uzlabojot pamatmaksājumu kontu pieejamību, piekļuvi tiem un to mērenu cenu. 
Tas būtiski uzlabotu piekļuvi maksājumu kontiem un elektroniskajiem maksājumu līdzekļiem 
ES. 

Sagaidāms, ka pakalpojumu sniedzēji saskarsies gan ar iespējamiem ieguvumiem, gan 
izmaksām. Tie varētu kopumā būt nedaudz pozitīvi vai neitrāli līdz pat negatīviem. Galvenais 
nosacījums šeit ir līmenis, kādā noteiks cenu, un tas, vai citas personas pilnībā vai daļēji atgūs 
vai neatgūs iespējamos zaudējumus. 
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Vispārējā ietekme uz dalībvalstu pārvaldes iestādēm arī izraisīs vairākus iespējamus 
ieguvumus un izmaksas. Šajā saistībā galvenais jautājums ir par to, vai un kādā mērā 
dalībvalstis uzņemsies zaudējumus, ja tādi būs, ar ko pakalpojumu sniedzēji saskarsies, 
nodrošinot pamatkontus ar zaudējumiem. Gaidāms, ka ietekme būs mēreni pozitīva līdz 
negatīvai. 

Kopējā kvantitatīvā ietekme, visticamāk, būs būtībā pozitīva, jo ikvienu iespējamo negatīvo 
ietekmi uz pakalpojumu sniedzējiem kompensēs lielā pozitīvā ietekme uz patērētājiem (un —
mazākā mērā — uz dalībvalstīm). 

Vairuma izraudzīto risinājumu ietekme attieksies uz visu ES, īpaši ietekmējot 
ES 12 dalībvalstis, un vairumu ES 15 dalībvalstu, kurās šādu pamatmaksājumu kontu pašlaik 
nenodrošina. Ieguvumi un izmaksas būs lielākas tajās dalībvalstīs, kurās būs būtiski jāpielāgo 
spēkā esošie noteikumi vai jāievieš viss tiesiskais regulējums. 

Vairums paturēto risinājumu, visticamāk, radīs nelielu administratīvo slogu. 

7. SECINĀJUMS 

Analīzē ir secināts, ka efektīvākais/izraudzītais risinājums būtu progresīva pieeja, ar ko 
Eiropas Komisija, pieņemot ieteikumu, noteiktu vairākus principus un darbības, kuras 
dalībvalstīm būtu jāievēro vai jāizstrādā, lai nodrošinātu piekļuvi pamatmaksājumu kontam 
tiem patērētājiem, kam nav bankas konta valstī, kurā viņi to vēlas atvērt. Iniciatīva 
nodrošinātu, ka visi ES pilsoņi un rezidenti var piekļūt bankas kontam, ko nodrošina par 
mērenu cenu. 

Dalībvalstīm prasītu nodrošināt, ka vismaz viens maksājumu pakalpojumu sniedzējs piedāvā 
pamatmaksājumu kontu. Tajā gadījumā, ja maksājumu pakalpojumu sniedzēji nav gatavi 
brīvprātīgi piedāvāt pamatmaksājumu kontus, dalībvalstis varētu iecelt atsevišķu pakalpojumu 
sniedzēju (kā, piemēram, Austrijā, kur ir izveidota īpaša banka, lai sniegtu „sociālus” 
maksājumu pakalpojumus) vai nodrošināt, ka pieprasījumu par pamatmaksājumu konta 
atvēršanu sadala starp vairākiem pakalpojumu sniedzējiem (kā, piemēram, Francijā), vai likt 
pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt pamatmaksājumu kontu (kā, piemēram, Beļģijā, kur visām 
bankām ir jāpiedāvā pamatmaksājumu konts). 

Politikas risinājumu apvienojums sekmētu visu ES patērētāju, it sevišķi to patērētāju, kuriem 
ir zems ienākumu līmenis, kas ir finansiāli atstumti vai mazaizsargāti, pilnu dalību iekšējā 
tirgū un kopumā veicinātu finansiālo un sociālo iekļaušanu. Tas arī uzlabotu pārrobežu 
mobilitāti, it sevišķi darba ņēmēju, stažieru un studentu mobilitāti. 

Ierosinātajā ieteikumā paredzētu mehānisma efektivitātes novērtējumu saistībā ar piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam, kā arī pārskatu par tā piemērošanu dalībvalstīs, lai sasniegtu šos 
mērķus. 

Ieteikuma priekšrocība būtu ātra un skaidra vēstījuma sniegšana par to, kādas dalībvalstu 
darbības ir vajadzīgas un tiek sagaidītas, lai risinātu pašreizējo tirgus nepilnību. Ieteikums arī 
veicinātu konsekventu principu izstrādi, kurus piemēros visā Eiropas Savienībā. Tas 
dalībvalstīm nodrošinātu skaidru virzību, kas tām atvieglotu saistošu prasību turpmāku 
īstenošanu, ja tādas būtu vajadzīgas. 


