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1. INTRODUZZJONI 

Illum il-ġurnata, l-użu tal-flus kontanti qed jonqos hekk kif is-salarji, il-benefiċċji u l-kontijiet 
għas-servizzi pubbliċi qegħdin dejjem aktar jitħallsu permezz ta' kontijiet bankarji. Kont 
bankarju għandu rwol ewlieni għaliex huwa għodda essenzjali għall-aċċess għal servizzi 
finanzjarji bażiċi oħra, mill-ħlasijiet elettroniċi sas-self bankarju, l-ipoteki immobiljari u l-
assigurazzjonijiet fuq il-ħajja1. L-aċċess għal kont bankarju, li joffri sett ta' tranżazzjonijiet 
bażiċi ta' ħlas elettroniku sar essenzjali sabiex ikun hemm parteċipazzjoni sħiħa fis-suq intern 
u biex jiġi ffaċilitat l-użu tad-dritt tal-moviment liberu tal-persuni. 

2. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA 

2.1. Problemi 

2.1.1. L-iskala tal-problema 

Minkejja li l-aċċess għal servizzi finanzjarji bażiċi sar prerekwiżit neċessarju għall-
parteċipazzjoni bis-sħiħ fil-ħajja ekonomika u soċjali ta' soċjetà moderna, l-evidenza2 turi li 
għad hemm sforzi konsiderevoli li jridu jsiru madwar l-UE biex jiġi żgurat aċċess għal 
kulħadd għas-servizzi bankarji ta' tranżazzjoni. Illum, minħabba nuqqas ta' aċċess għal mezzi 
elettroniċi ta' ħlas, bosta nies fl-UE ma jistgħux igawdu mill-benefiċċji kollha li għandu 
x'joffri s-suq, u b'hekk iġarrbu spejjeż għolja minħabba li jużaw flus kontanti biss. Din is-
sitwazzjoni tirriżulta f'inugwaljanzi persistenti fis-soċjetà li possibbilment iwasslu għall-
esklużjoni finanzjarja jew soċjali ta' għadd konsiderevoli ta' ċittadini tal-UE3. 

Skont dejta reċenti, 7 % tal-konsumaturi kollha tal-UE, jiġifieri 30 miljun Ewropew li 
għandhom iktar minn 18-il sena ma għandhomx kont bankarju4. Fost dawn it-30 miljun 
ċittadin 'bla bank', huwa stmat li madwar 6.4 miljun minnhom huma attwalment imcaħħda 
minn kont bankarju jew jibżgħu jitolbu għal wieħed minkejja li jkunu jixtiequ jiftħuh5. Is-
sitwazzjoni fl-UE fir-rigward tan-nuqqas ta' kont bankarju hija diversa u b'kuntrasti partikolari 
bejn l-UE12 u l-UE15: fil-medja, 91 % tal-popolazzjoni adulta fl-UE12 għandha kont 
bankarju, meta mqabbel ma' 97 % fl-UE15. Fil-każ tar-Rumanija u l-Bulgarija, madwar nofs 
dawk li wieġbu ma għandhomx kont bankarju. 

In-nuqqas ta' kont bankarju joħloq detriment sinifikanti għall-konsumaturi bla bank, 
minħabba l-ispejjeż ogħla ġġenerati mill-użu okkażjonali ta' servizzi ta' ħlas u n-nuqqas ta' 
aċċess mid-dar jew minn fruntiera għall-oħra għal oġġetti u servizzi onlajn orħos. 
Konsumaturi bla bank x'aktarx jaffrontaw ukoll problemi fir-rigward ta' impjiegi, kiri ta' 
proprjetà u biex jirċievu pagi u benefiċċji. Individwi li jaqsmu l-fruntiera għal studju, taħriġ, 

                                                 
1 Rapport dwar l-Integrazzjoni Finanzjarja Ewropea 2008, SEC(2009) 19 finali. 
2 "Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion", DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u 

Opportunitajiet Indaqs, il-Kummissjoni Ewropea, 2008, "Study on the Costs and Benefits of Policy 
Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account", DĠ Suq Intern u Servizzi, il-
Kummissjoni Ewropea, 2010, minn issa 'il quddiem: l-istudju CSES. 

3 Rapport dwar l-Integrazzjoni Finanzjarja Ewropea 2008, SEC(2009) 19 finali. 
4 Flash Eurobarometer 282, "Consumers’ Views on Switching Providers, European Commission", li għad 

irid jiġi ppubblikat 
5 Din iċ-ċifra ma tqisx il-popolazzjoni mobbli li tista' taffronta diffikultajiet fil-ftuħ ta' kont bankarju fuq 

bażi transkonfinali, jiġifieri fi Stat Membru ieħor għajr dak tar-residenza tagħhom. 
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jew impjieg (temporanju) jistgħu jaffrontaw dawn il-problemi kollha peress li x'aktarx ikunu 
mċaħħda milli jkollhom kont bankarju fuq raġunijiet ta' residenza. 

2.1.2. Raġunijiet għal nuqqas ta' aċċess għal kontijiet bankarji 

Ir-raġunijiet għan-nuqqas ta' aċċess għal kont bankarju bażiku jistgħu jinsabu kemm fuq in-
naħa tal-provvista kif ukoll dik tad-domanda. Fuq in-naħa tad-domanda, in-nies huma 
miżmuma milli jaċċessaw u jużaw servizzi bankarji ta' tranżazzjoni minħabba firxa ta' 
raġunijiet psikoloġiċi, kulturali u edukattivi. Ħafna minn dawn jistgħu jiġu spjegati minn 
nuqqas ta' ħiliet bażiċi ta' litteriżmu finanzjarju jew nuqqas ta' għarfien dwar il-vantaġġi li jġib 
miegħu l-użu ta' servizzi bankarji. 

Fuq in-naħa tal-provvista, is-severità tal-problema hija, sa ċert punt, relatata mal-livell tal-
iżvilupp tas-settur bankarju: f'soċjetajiet ekonomikament inqas prosperużi fejn il-livell ta' 
żvilupp tas-settur bankarju huwa inqas avvanzat, hemm ġeneralment livelli aktar baxxi ta' 
aċċess għall-kontijiet bankarji. Madankollu, ikun xi jkun il-livell ta' żvilupp ekonomiku jew 
finanzjarju fl-UE, hemm disponibbiltà limitata ta' prodotti għall-konsumaturi li huma 
pperċepiti bħala mhux kummerċjalment attraenti. Il-prodotti jistgħu wkoll ikunu wisq għaljin 
għal dan it-tip ta' konsumaturi, iżda konsumaturi 'mobbli' jistgħu jiġu effettwati wkoll meta 
jiġu offruti prezzijiet differenti u ogħla minn dawk għal konsumaturi lokali. Flimkien ma' dan, 
nuqqas ta' informazzjoni ċara fir-rigward tal-ammont totali ta' imposti għal kont u s-servizzi 
relatati miegħu jista' jżomm lura ċerti konsumaturi milli japplikaw għal kont. Ċerti 
konsumaturi huma mċaħħda milli jkollhom aċċess għal kont bankarju peress li ma 
jissodisfawx ċerti kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà, li wħud minnhom ġejjin minn rekwiżiti legali 
(pereżempju, verifiki tal-identità) jew mill-prattiki u r-rekwiżiti tal-industrija (rekwiżiti ta' 
residenza, prova tal-introjtu, profittabbiltà, valutazzjoni tar-riskju, storja tal-kreditu, eċc). 
Bosta individwi li japplikaw għal kont bankarju huma meħtieġa ukoll jipprovdu indirizz 
attwali jew prova ta' residenza f'dak il-pajjiż. Dan jikkostitwixxi problema għaċ-ċittadini tal-
UE li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu għal xogħol jew studju fi Stat Membru 
ieħor għajr dak tar-residenza tagħhom, u li jsbiuha diffiċli biex ikollhom kont bankarju fl-istat 
ospitanti. 

2.2. Konsegwenzi 

Il-problemi identifikati jirriżultaw fil-konsegwenzi li ġejjin għall-konsumaturi, l-industrija u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi. 

2.2.1. Konsegwenzi għall-konsumaturi 

Għażla limitata ta' oġġetti u servizzi 

Aktar u aktar oġġetti u servizzi qed jiġu offruti onlajn. F'ċirkostanzi bħal dawn, ikun 
partikolarment detrimentali n-nuqqas ta' aċċess għal mezzi elettroniċi ta' ħlas minn xi 
konsumaturi peress li ma jkunux jistgħu jgawdu bis-sħiħ mill-opportunitajiet offruti mis-suq 
intern; essenzjalment, dawn il-konsumaturi jispiċċaw b’inqas għażla ta’ oġġetti u servizzi, u 
spiss, bi prezzijiet ogħla. Ix-xiri onlajn (Kummerċ elettroniku), pereżempju, ma jkunx 
possibbli mingħajr mezzi ta' ħlas elettroniċi. 

Spejjeż ogħla 
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L-użu okkażjonali ta' servizzi bankarji jista' jkun ogħla milli jekk wieħed ikun klijent regolari 
ta' bank. Konsumatur mingħajr kont bankarju jista' jkun meħtieġ iħallas miżata jew juża 
intermedjarju biex isarraf ċekk, fejn il-kummissjoni għal dan tista' tasal sa 3 % tal-ammont 
taċ-ċekk. Jekk dan il-konsumatur ikun jixtieq jagħmel ħlas, pereżempju jħallas kont jew għal 
oġġett jew servizz, jistà jkun meħtieġ jakkwista ċekk jew juża servizz ta' trażmissjoni ta' ħlas 
li jista' jkun għali ħafna. Ħaddiema transkonfinali jew staġunali li jkunu ċċaqalqu lejn Stat 
Membru ieħor jista' jkollhom bżonn jibagħtu flus lura lejn pajjiżhom, u jekk jagħmlu dan 
barra is-sistema bankarja, iġarrbu spejjeż għolja biex jibgħatu dawn il-flus. Minbarra dan, 
skonti offruti minn fornituri tas-servizzi pubbliċi għall-ħlas elettroniku ma jkunux aċċessibbli 
għal konsumaturi bla bank. 

Esklużjoni finanzjarja, esklużjoni soċjali u n-nasba tal-faqar 

Konsumatur mingħajr aċċess għal kont bankarju jaf jiltaqa' ma' problemi ta' aċċess għal 
servizzi finanzjarji oħra u, għaldaqstant, jista' jaffronta l-esklużjoni finanzjarja. Dan il-
konsumatur x'aktarx ikun żvantaġġat f'oqsma oħra tal-ħajja ta' kuljum hekk kif, illum il-
ġurnata, is-salarji qegħdin dejjem aktar jitħallsu lill-kontijiet, u s-sidien tal-proprjetà u l-
fornituri tas-servizzi pubbliċi qegħdin jesiġu dejjem aktar il-ħlasijiet elettroniċi. Dan huwa l-
każ partikolarment fil-pajjiżi fejn l-użu tal-flus kontanti huwa anqas komuni. Madankollu, il-
konsumaturi fl-Istati Membri fejn is-servizzi bankarji għadhom mhux daqshekk mifruxa, 
x'aktarx se jaffrontaw il-problemi fis-snin li ġejjin. 

Filwaqt li l-esklużjoni finanzjarja tista' tkun kawża ta' nuqqas ta' parteċipazzjoni fis-soċjetà, 
jiġifieri esklużjoni soċjali, din imbagħad tista' twassal għall-esklużjoni finanzjarja, fejn gruppi 
żvantaġġati ma jistgħux jiftħu kont bankarju, jew minħabba l-prezz biex jagħmlu dan jew 
inkella minħabba l-kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti mill-banek. 

Ostaklu għall-moviment ħieles tal-persuni 

L-eżerċizzju tad-dritt tal-moviment liberu tal-persuni fi ħdan l-UE ma għandux jitqiegħed 
f'riskju minħabba diffikultajiet bħal dawk relatati mal-ftuħ tal-kont bankarju. Fil-fatt iż-Żona 
Unika ta' Pagamenti bl-Euro (SEPA)] tiżgura li kont bankarju wieħed ikun biżżejjed biex 
jitwettqu t-tranżazzjonijiet nazzjonali u transkonfinali kollha. Madankollu, is-SEPA tapplika 
biss għal ħlasijiet f'euro fi ħdan iż-ŻEE u għadha ma tlestiex. It-tieni nett, din tikkonċerna biss 
tranżazzjonijiet elettroniċi. Meta l-konsumaturi jiċċaqalqu temporanjament lejn Stat Membru 
ieħor, f'każ li dan tal-aħħar ma jkunx parti miż-żona euro, jista' xorta jkun aktar ta' benefiċċju 
għalihom li jiftħu kont bankarju f'dak l-Istat Membru. 

2.2.2. Konsegwenzi għall-industrija 

Għadd dejjem akbar ta' fornituri qed jipprovdu skonti għall-ħlasijiet elettroniċi jew joffru 
onlajn l-oġġetti jew u s-servizzi tagħhom . F'dawn il-każijiet, nuqqas ta' aċċess għal dawn il-
mezzi ta' ħlas min-naħa ta' ċerti konsumaturi jfisser li kemm il-fornituri kif ukoll il-
konsumaturi huma miżmuma milli jgawdu bis-sħiħ mill-opportunitajiet li jinħolqu mis-suq 
intern. Il-konsumaturi għandhom inqas għażla ta' oġġetti u servizzi u, ta' spiss, bi prezzijiet 
ogħla filwaqt li l-fornituri jitilfu opportunitajiet ta' bejgħ. 

Għall-fornituri tas-servizzi pubbliċi, il-fatt li jridu jaħdmu ma' konsumaturi mingħajr kont 
bankarju huwa wkoll ta' spiża akbar għalihom. Barra minn hekk, dan iżomm milli jiġi propost 
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debitu dirett bħala mezz ta' ħlas, li jippermetti l-iżgurar tal-likwidità tagħhom6, u b'hekk 
jiffaċilita l-ġestjoni tal-fondi tagħhom. 

2.2.3. Konsegwenzi għall-amministrazzjoni pubblika 

Kif juru l-istudji7, hemm korrelazzjoni qawwija bejn il-livell tal-introjtu u l-istatus ta' dak li 
jkun bla bank, jiġifieri hemm iktar probabbiltà li jkunu bla bank dawk b'introjtu baxx (hemm 
84 miljun persuna f'riskju ta' faqar fl-UE), dawk b'diżabbiltà, il-qiegħda jew il-ġenituri 
waħedhom bla bank. Dawn huma wkoll il-gruppi li x'aktarx ikunu jirċievu l-benefiċċji soċjali. 
Flimkien ma' dan, hemm il-korrelazzjoni bejn l-istatus ta' wieħed bla bank u l-età tiegħu, bil-
persuni l-aktar anzjani, jiġifieri dawk li jirċievu l-pensjoni (l-aktar fl-UE12), ikunu bla bank. 

L-Istati Membri li ma jħallsux il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali jew il-pensjonijiet permezz ta' 
mezzi elettroniċi, pereżempju trasferimenti ta' kreditu, iġarrbu spejjeż ogħla biex jibgħatu l-
flus. Hekk kif bosta Stati Membri qegħdin attwalment jaffrontaw restrizzjonijiet baġitarji 
iebsin, għandu jsir dejjem aktar pertinenti tnaqqis fl-ispejjez tat-tranżazzjoni bl-użu tal-
ħlasijiet elettroniċi fir-rigward tal-ipproċessar fiżiku. Dan jippresupponi li jkun hemm l-
infrastruttura meħtieġa fl-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri biex jitħallsu u jiġu riċevuti 
ħlasijiet permezz ta' kontijiet bankarji. Minbarra dan, l-għan tal-Aġenda Diġitali u tal-Gvern 
elettroniku li tiġi diġitalizzata bis-sħiħ ir-relazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-awtoritajiet pubbliċi 
jista' ma jintlaħaqx jekk id-destinatarji tal-benefiċċji soċjali ma jkunux jistgħu jiftħu kont 
bankarju. 

2.3. Xenarju ta' referenza dinamiku 

Iridu jitiqesu għadd ta' fatturi f'xenarju ta' referenza dinamiku għaliex jistgħu jikkontribwixxu 
lejn parti mill-indirizzar tal-problemi tal-popolazzjoni tal-UE li qegħdin bla bank. L-
ewwelnett, is-sitwazzjoni speċifika tal-Bulgarija u r-Rumanija, fejn kważi nofs il-
popolazzjoni hija attwalment mingħajr kont bankarju, hija mistennija li titjieb għal dik tal-
livell tal-Ungerija, skont it-tkabbir ekonomiku mistenni u l-iżvilupp tas-settur finanzjarju 
tagħhom fil-15 sa l-20 sena li jmiss. 

It-tieni nett, tista' tqum il-kwistjoni dwar jekk is-sitwazzjoni ekonomika attwali tkunx tista' 
tixpruna lill-fornituri tas-servizzi finanzjarji jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jisfruttaw l-
opportunitajiet kollha tal-profitt, inkluż il-qasam tal-konsumaturi b'introjtu baxx li huwa 
mistenni jikber. Madankollu, ma hemm l-ebda garanzija li dan se jkun il-każ billi l-fornituri 
jistgħu xorta jagħżlu strateġija aktar konservattiva, huma u jippruvaw jimmassimizzaw ir-
relazzjoni tagħhom mal-bażi eżistenti tal-klijentela. 

It-tielet, l-inizjattiva awtoregolatorja dwar it-trasparenza u l-komparabbiltà tal-miżati tal-
banek imwettqa mill-industrija bankarja għandha tippermetti lill-konsumaturi jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati li, flimkien mal-possibbiltajiet offruti mit-tibdil tal-kontijiet minn bank 
għal ieħor fuq livell nazzjonali, jistgħu jgħinu lid-detenturi ta' kont jibbenefikaw minn livell 
ogħla ta' kompetizzjoni. Il-limitazzjoni ta' din l-inizjattiva hija li itwettaq fuq livell nazzjonali 
u mhux pan-Ewropew, u b'hekk il-kundizzjonijiet strutturali tas-suq domestiċi jitħallew kif 
inhuma. 

                                                 
6 Mill-inqas fit-teorija, hekk kif jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn konsumaturi b'introjtu baxx jippreferu li 

jagħżlu trasferimenti ta' kreditu jew mezzi oħra ta' ħlas li jippermettu li jinżamm kontroll strett fuq il-
finanzi tagħhom. 

7 Ara nota tal-qiegħ 2. 
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Fl-aħħarnett, filwaqt li azzjonijiet fuq il-livell tal-UE u dak tal-Istati Membri fir-rigward tal-
edukazzjoni finanzjarja jistgħu, biż-żmien, itejbu l-livelli tal-għarfien fost it-30 miljun 
konsumatur bla bank dwar il-vantaġġi li dak li jkun ikollu kont ta' ħlas, u b'hekk iwasslu għal 
proporzjon ogħla tal-popolazzjoni li jkun ma' bank, hija improbabbli li dawn l-azzjonijiet 
waħedhom isolvu l-għerq tal-problema kkonċernata. Din fehma li hija mifruxa fost bosta 
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. 

3. GĦANIJIET TAL-POLITIKA 
L-għanijiet ġenerali tal-inizjattiva huma, l-ewwel, li ssir promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa 
taċ-ċittadini kollha tal-UE fis-suq intern u, it-tieni, li ssir promozzjoni tal-inklużjoni 
finanzjarja u soċjali. L-għan speċifiku huwa li jitjieb l-aċċess għall-kontijiet tal-ħlas u l-mezzi 
elettroniċi tal-ħlas madwar l-UE. L-għanijiet operattivi jkunu: 

– l-iżgurar li jiġi offrut prodott xieraq lill-konsumaturi perċepiti bħala kummerċjalment 
mhux profittabbli (kummerċjalment mhux attraenti); 

– l-iżgurar ta' kundizzjonijiet inklussivi għall-ftuħ ta' kontijiet bankarji għal 
konsumaturi li għandhom problemi biex jissodisfaw il-kundizzjonijiet bankarji għall-
aċċess (pereżempju, fir-rigward tal-introjtu, is-sitwazzjoni ekonomika, l-istorja tal-
kreditu jew status ta' residenza). 

4. ARGUMENTI FAVUR AZZJONI MILL-UE 

Il-problemi identifikati jwasslu għal detriment lill-konsumatur fil-każ ta' parti mis-soċjetà 
tagħna tas-minħabba l-għażla limitata ta' oġġetti u servizzi, spejjeż għolja u d-diffikultà biex 
jinkisbu l-impjiegi u jiġu rċevuti l-introjti. Bħalissa, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri 
għadhom ma indirizzawx il-kwistjoni tal-aċċess għal kont bażiku ta' ħlas fuq livell nazzjonali, 
filwaqt li dawk li għamlu dan, għadhom ma koprewx id-dritt ta' aċċess transkonfinali għal 
konsumaturi minn Stati Membri. In-nuqqas ta' azzjoni fuq livell nazzjonali fil-biċċa l-kbira 
tal-Istati Membri wasslet għal funzjonament subottimali tas-suq intern u ħoloq piż żejjed fuq 
il-mobbiltà transkonfinali. Minbarra dan, l-azzjoni min-naħa tal-Istati Membri ma kinitx 
biżżejjed minn perspettiva tal-UE: is-sitwazzjoni tibqa' fframmentata fuq dan il-livell. Huwa 
improbabbli li l-istatus quo jinbidel fil-futur qrib, speċjalment meta jitqiesu l-effetti tal-
inkwiet finanzjarju globali u r-reazzjonijiet għal dan fis-swieq nazzjonali. 

Aċċess garantit madwar l-UE għall-kontijiet tal-ħlas ikun jikkostitwixxi l-ewwel pass għall-
konsumaturi fl-aċċess għas-servizzi finanzjarji u biex igawdu mill-benefiċċji offruti mis-
swieq finanzjarji tal-UE. Aċċess għal kont tal-ħlas ikun jista' jagħmilha wkoll possibbli għall-
konsumaturi li jibbenefikaw miż-Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro kif ukoll mid-drittijiet u 
protezzjoni introdotti bid-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Ħlas. Il-ħlas tal-benefiċċji mill-
amministrazzjonijiet pubbliċi ikun eħfef u aktar kosteffikaċi. Minbarra dan, il-konsumaturi li 
m'għandhomx kont bankarju ma jistgħux jagħmlu l-aħjar użu mis-Suq Uniku, partikolarment 
fid-dimensjoni elettronika tiegħu. 

L-iżgurar li l-kontijiet bażiċi ta' ħlas huma disponibbli għall-konsumaturi se jwassal għal 
sitwazzjoni fit-tul li tkun ta' vantaġġ għal kulħadd kemm minn perspettiva domestika kif ukoll 
minn dik transkonfinali. Fatturi li jipprevjenu l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas u, b'hekk, għall-
parteċipazzjoni sħiħa tal-konsumaturi tal-UE fis-suq intern jistgħu jiġu indirizzati minn 
inizjattivi ta' politika xierqa tal-UE. 
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5. ALTERNATTIVI TA' POLTIKA 

Ġew identifikati għadd ta’ alternattivi ta' politika. Sommarju tagħhom jinsab fit-tabella 
segwenti. L-alternattivi magħżula qed jiġu enfasizzati. L-analiżi wriet li dawk l-alternattivi 
huma l-aktar effikaċi u effiċjenti fl-ilħuq tal-għanijiet deskritti hawn fuq. 

Prodotti u servizzi 

1: Ebda tibdil fil-politika 

2: L-iżgurar li servizzi bażiċi ta' ħlas huma offruti mill-fornituri ta' servizzi ta' ħlas 

3: L-iżgurar li servizzi bażiċi tal-ħlas u kard ta' ħlas huma offruti minn fornituri ta' servizzi tal-ħlas  

4: L-iżgurar li servizzi bażiċi tal-ħlas u kard ta' ħlas u self kurrenti (linja ta' kreditu) huma offruti minn fornituri ta' 
servizzi ta' ħlas 

Prezz ta' kont bażiku ta' ħlas 

1: Ebda intervent fuq livell ta' UE 

2: L-iżgurar li fejn kont bażiku ta' ħlas ma jkunx b'xejn, il-prezz ikun wieħed raġonevoli 

3: Forniment bla ħlas ta' kont bankarju  

Kundizzjonijiet għall-aċċess għal kont bażiku ta' ħlas 

1: Ebda tibdil fil-politika 

2: Aċċess għal kont bażiku ta' ħlas għal unitajiet domestiċi bla bank 

3: Rekwiżit li l-konsumaturi kollha bla bank jingħataw aċċess għal kont bażiku ta' ħlas 

3.1: Aċċess biss għar-residenti bla bank fl-Istat Membru ta' oriġini tagħhom 

3.2: Aċċess għal residenti non-residenti bla bank 

4: Aċċess għal kont bażiku ta' ħlas għal kull konsumatur tal-UE 

4.1: Aċċess biss għar-residenti fl-Istat Membru ta' oriġini tagħhom 

4.2: Aċċess għal residenti u non-residenti 

6. L-IMPATTI 

L-alternattivi ppreferuti huma mistennija li jkollhom impatt pożittiv fit-tul fuq l-inklużjoni 
finanzjarja u soċjali u l-kunfidenza tal-konsumatur u b'hekk jinkoraġġixxu l-mobbiltà, anke 
dik transkonfinali. L-implimentazzjoni tal-alternattivi jkollha effett partikolarment pożittiv 
fuq il-konsumaturi, għaliex tippromwovi l-parteċipazzjoni sħiħa fis-suq intern billi jitjiebu d-
disponibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-kontijiet bażiċi ta' ħlas. Dan jista' jwassal 
għal titjib sinifikanti fl-aċċess għal kontijiet tal-ħlas u mezzi elettroniċi ta' ħlas madwar l-UE. 

Il-fornituri mistennija jesperjenzaw taħlita ta' benefiċċji u spejjeż potenzjali. Dawn jistgħu 
jwasslu għal impatt ġenerali li jvarja minn wieħed kemxejn pożittiv jew newtrali għal 
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negattiv. Il-fattur determinanti ewlieni hawnhekk huwa l-livell tal-prezz li se jiġi stabbilit u 
jekk kwalunkwe telf potenzjali huwiex kopert bis-sħiħ, parzjalment jew le minn partijiet oħra. 

L-impatt ġenerali għall-amministrazzjonijiet tal-Istat Membri se jkun ukoll ir-riżultat ta' 
għadd ta' spejjeż u benefiċċji potenzjali. Kwistjoni ewlenija hawnhekk hija relatata ma' jekk u 
safejn l-Istati Membri ikunux lesti li jkopru t-telf, dejjem jekk ikun hemm, li jkun imġarrab 
mill-fornituri li jipprovdu kontijiet bażiċi b'telf. Huwa mistenni li l-impatt ivarja minn wieħed 
moderatament pożittiv għal negattiv. 

L-impatt kumulattiv f'termini kwantitattivi x'aktarx ikun sostanzjalment pożittiv, hekk kif 
kwalunkwe impatt negattiv potenzjali fuq il-fornituri għandu jingħeleb minn impatti pożittivi 
kbar għall-konsumaturi (u, f'livell inqas, għall-Istati Membri). 

Il-biċċa l-kbira tal-impatti tal-alternattivi ppreferuti se jkunu mifruxa madwar l-UE, b'effett 
predominanti fuq l-UE12 u fuq il-biċċa l-kbira tal-UE15 fejn għalissa mhuwiex offurt dan it-
tip ta' tali kont bażiku ta' ħlas. Il-benefiċċji u l-ispejjeż se jkunu amplifikati f'dawk l-Istati 
Membri li se jkollhom bżonn jadattaw sostanzjalment ir-regoli fis-seħħ u jintroduċu qafas 
regolatorju komplet. 

Għall-biċċa l-kbira tal-alternattivi magħżula, il-piż amministrattiv, x'aktarx, ikun wieħed 
marġinali. 

7. KONKLUŻJONI 

L-analiżi wasslet għall-konklużjoni li l-alternattiva l-aktar effiċjenti/ippreferuta tkun 
tikkonsisti minn approċċ progressiv fejn il-Kummissjoni, permezz ta' Rakkomandazzjoni, 
tistabbilixxi sensiela ta' prinċipji u azzjonijiet li l-Istati Membri jkunu mistennija jsegwu jew 
jiżviluppaw sabiex jiżguraw aċċess għal kont bażiku ta' ħlas għal dawk il-konsumaturi li ma 
jkollhomx kont bankarju fil-pajjiż fejn jixtiequ jiftħu wieħed. L-inizjattiva tkun qed tiżgura li 
ċ-ċittadini u r-residenti kollha tal-UE jkollhom aċċess għal kont bankarju offrut bi prezz 
raġonevoli. 

L-Istati Membri jkunu mitluba jiżguraw li mill-inqas fornitur wieħed ta' ħlas joffri kont 
bażiku ta' ħlas. F'każ fejn il-fornituri ta' servizz ta' ħlas ma joffrux volontorjament kontijiet 
bażiċi ta' ħlas, l-Istati Membri jistgħu jaħtru fornitur individwali (bħal fl-Awstrija, fejn bank 
speċjali ġie stabbilit biex joffri tip "soċjali" ta' servizzi ta' ħlas) jew jiżguraw li t-talba għal 
ftuħ ta' kont bażiku ta' ħlas tkun distribwita fuq fornituri varji (bħal fi Franza) jew jobbligaw 
il-fornituri kollha li joffru kont bażiku ta' ħlas (bħal fil-Belġju fejn il-banek kollha jridu joffru 
kont bażiku ta' ħlas). 

It-tagħqida ta' alternattivi ta' politika tkun tista' tippromwovi parteċipazzjoni sħiħa fis-suq 
intern mill-konsumaturi kollha tal-UE, b'mod partikolari, dawk b'introjtu baxx, dawk 
finanzjarjament esklużi jew vulnerabbli, u jippromwovu, b'mod aktar ġenerali, l-inklużjoni 
finanzjarja u soċjali. Din tkun se ttejjeb ukoll il-mobbiltà transkonfinali, partikolarment, għal 
ħaddiema, nies f'taħriġ u studenti. 

Ir-rakkomandazzjoni proposta tkun qed tipprevedi evalwazzjoni tal-effikaċja tal-mekkaniżmu 
fir-rigward tal-aċċess għal kontijiet bażiċi ta' ħlas kif ukoll analiżi tal-applikazzjoni tiegħu 
mill-Istati Membri fir-rigward tal-ilħuq tal-għanijiet. 
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Ir-rakkomandazzjoni jkollha l-vantaġġ li tibgħat messaġġ malajr u ċar dwar liema azzjonijiet 
tal-Istati Membri huma meħtieġa u huma mistennija li jittieħdu biex jiġi indirizzat in-nuqqas 
attwali tas-suq. Tkun qed taġixxi wkoll bħala katalist għall-iżvilupp ta' prinċipji konsistenti li 
għandhom jiġu applikati madwar l-Unjoni Ewropea. Tkun qed tagħti lill-Istati Membri 
orjentazzjoni ċara li biha jkunu jistgħu, minn hemm 'il quddiem, jimplimentaw rekwiżiti 
vinkolanti, jekk meħtieġ. 


