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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita
(20XX/XXXX(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui,
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. 
Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011) 206),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. profesoriaus Mario Monti ataskaitą „Nauja 
bendrosios rinkos strategija“,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos vartotojams 
ir piliečiams sukūrimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos Europos 
gyventojams2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų ateities3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos vartotojų reikalų 
politikos strategijos4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB5,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. 2011 m. Komisijos darbo programą 
(COM(2010) 0623),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 15 d. 2012 m. Komisijos darbo programą 
(COM(2011) 0777),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas 

                                               
1 OL C 161 E, 2011 5 31, p. 84.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0145.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0319.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0491.
5 OL L 304, 2011 11 22, p. 64.
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Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
(COM(2011) 0793),

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Komisijos rekomendaciją dėl galimybės naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Komisijos rekomendacijos dėl galimybės naudotis 
pagrindine mokėjimo sąskaita poveikio vertinimą (SEC(2011) 0906, SEC(2011) 0907),

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančią direktyvas 
97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir panaikinančią Direktyvą 97/5/EB2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų 
eurais techniniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 
(COM(2010) 0775),

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios 
priežiūros, iš dalies keičiančią Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančią 
Direktyvą 2000/46/EB3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui4,

– atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo5,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento užsakytą 2011 m. lapkričio 15 d. tyrimą „Basic 
Banking Services“ („Pagrindinės bankininkystės paslaugos“),

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 17 d. Triin Saag (Estija) pateiktą peticiją Nr. 0963/2011 
dėl sunkumų Europos Sąjungoje uždaryti banko sąskaitą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 42 ir 48 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7–
0000/2012),

A. kadangi vartotojams visoje Europos Sąjungoje turėtų būti užtikrinama teisė naudotis 
mokėjimo paslaugomis ir jie visais aspektais turėtų turėti naudos iš vidaus rinkos; 

                                               
1 OL L 190, 2011 7 21, p. 87.
2 OL L 319, 2007 12 5, p. 1.
3 OL L 267, 2009 10 10, p. 7.
4 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
5 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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B. kadangi šią teisę turėtų turėti kiekvienas asmuo, teisėtai gyvenantis Europos Sąjungoje, ir 
kadangi laisvas asmenų judėjimas yra didžiausia vertybė, ypač studentams, darbuotojams, 
įskaitant komandiruotus ir sezoninius darbuotojus, ir visiems asmenims, kurių veikla 
susijusi su tarpvalstybiniu judumu, taip pat asmenims, gaunantiems mažas pajamas ar 
patyrusiems asmens bankrotą;

C. kadangi šią teisę turėtų turėti ir asmenys, norintys vienoje valstybėje narėje atsidaryti
banko sąskaitą neprivalėdami uždaryti kitoje valstybėje narėje turimos sąskaitos;

D. kadangi esamais ribojamaisiais tinkamumo atidaryti mokėjimo sąskaitą kriterijais, kuriuos 
taiko mokėjimo paslaugų teikėjai ir kurie yra griežtesni už teisės aktais nustatytus 
reikalavimus, suvaržoma darbuotojų laisvo judėjimo teisė Europos Sąjungoje; 

E. kadangi reikėtų atsižvelgti į skirtingas bankininkystės tradicijas Europos Sąjungoje;

F. kadangi Komisija 2011 m. darbo programoje pranešė paskelbsianti teisėkūros priemonę 
dėl galimybės naudotis banko sąskaita, tačiau 2011 m. liepos 18 d. paskelbė tik 
rekomendaciją dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita; kadangi tik 
teisėkūros priemone įmanoma užtikrinti reikalingą teisinį tikrumą piliečiams;

G. kadangi neturėdami galimybės naudotis mokėjimo sąskaitomis vartotojai negali dalyvauti 
pagrindinių finansinių paslaugų rinkoje ir įsigyti svarbiausių prekių ir paslaugų, dėl to 
silpnėja socialinė ir finansinė įtrauktis ir dažnai nukenčia pažeidžiamiausi gyventojai;

H. kadangi principai, kuriais remiantis suteikiama galimybė naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita, turi būti nustatyti ir nuosekliai taikomi visoje Europos Sąjungoje, siekiant 
skatinti socialinę įtrauktį ir socialinę sanglaudą; 

I. kadangi esama neabejotinai stipraus ryšio tarp žemo pajamų lygio, gyvenimo neturint 
banko sąskaitos ir socialinės bei finansinės atskirties; 

J. kadangi studentai, darbuotojai ir paslaugų teikėjai, kurie Europoje nori būti judūs, dažnai 
susiduria su didelėmis kliūtimis; 

K. kadangi šiuo metu bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA) ketinama užtikrinti, kad 
visiems nacionaliniams ir tarptautiniams sandoriams vykdyti užtektų vienos banko 
sąskaitos, tačiau šis procesas dar nebaigtas; kadangi esant tokiai padėčiai būtina imtis 
papildomų priemonių šio proceso poveikiui visose valstybėse narėse sustiprinti;

L. kadangi vartotojai, neturintys banko sąskaitos, priversti naudoti grynuosius pinigus ir dėl 
to ne tik turi mažiau galimybių pasirinkti mokėjimo būdą ir negali dalyvauti elektroninės 
prekybos sistemoje, bet ir moka brangiau, lyg iš jų būtų imama kokia „skurdo priemoka“; 
kadangi su tuo susiduria visų pirma tam tikros neapsaugotos visuomenės grupės, kaip 
antai benamiai, vyresnio amžiaus žmonės ir imigrantai;

M. kadangi neturint banko sąskaitos gyvenamosios vietos šalyje labai sumažėja galimybių 
gauti pastovų darbą, išsinuomoti būstą, mokėti mokesčius ir gauti atlyginimą; kadangi 
atsisakymas atidaryti banko sąskaitą ar ne tokių palankių sąlygų siūlymas motyvuojant 
gyvenamąja vieta yra diskriminacija, kuri dažnai yra nereikalinga ir prieštarauja piliečių ir 
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darbuotojų laisvo judėjimo principui; 

N. kadangi ir vartotojams, ir įmonėms būtų naudinga, jei, Europos Parlamento užakyto 
tyrimo duomenimis, 30 mln. žmonių, neturinčių banko sąskaitos, būtų suteikiama 
galimybė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita ir taip sustiprinama vidaus rinka ir 
vartotojų teisės;

1. ragina Komisiją, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu ir 
atsižvelgiant į priede pateiktas išsamias rekomendacijas, Parlamentui pateikti pasiūlymą 
dėl teisės akto dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita;

2. pažymi, kad pateiktose rekomendacijose laikomasi pagrindinių teisių ir subsidiarumo 
principo;

3. mano, kad finansiniams prašomo pateikti pasiūlymo padariniams reikia skirti pakankamai 
išteklių; 

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir priede pateiktas išsamias rekomendacijas 
Komisijai ir Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir valstybių 
narių parlamentams.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS. IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS 
DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

1 rekomendacija (dėl apibrėžčių)

Pagal Direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių vartotojas yra kiekvienas fizinis asmuo, kuris 
veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ir profesija. Formuluodama 
šią apibrėžtį Komisija turi aiškiai parodyti, kad ir judūs darbuotojai ir studentai yra vartotojai 
ir todėl turi teisę naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita.

Pagrindinė mokėjimo sąskaita yra banko sąskaita, kuria vartotojas, įmokėdamas į ją pinigus, 
gali atlikti visas pagrindines mokėjimo operacijas.

Teisę naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita turi turėti visi vartotojai, jei nėra rimtų tam 
prieštaraujančių priežasčių. Kalbama apie teisę naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita, o ne 
apie galimybę turėti banko sąskaitą.

2 rekomendacija (dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kiekvienas vartotojas, teisėtai gyvenantis Europos 
Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir naudoti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, teikiamą jų 
teritorijoje veiklą vykdančio mokėjimo paslaugų teikėjo. Turėtų būti nesvarbu, ar vartotojas 
kitoje valstybėje narėje jau turi sąskaitą, kuria jos teritorijoje jis gali naudotis 
3 rekomendacijoje išvardytomis paslaugomis, ar neturi. Tokia teisė turėtų būti taikoma 
neatsižvelgiant į vartotojo finansinę padėtį.

Valstybės narės turėtų numatyti, kad visi bankai, užsiimantys privačios bankininkystės veikla, 
būtų įpareigoti teikti pagrindines sąskaitas, siekiant užkirsti kelią diskriminacijai ir 
nesąžiningai bankų konkurencijai, jei valstybė narė nėra numačiusi kitų specialių priemonių.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, atmetęs prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo 
sąskaitą, mokėjimo paslaugų teikėjas nedelsdamas raštu suprantamai, aiškiai ir nemokamai 
vartotoją informuotų apie tokio prašymo atmetimo priežastis ir pagrindą bei teisių gynimo 
priemones. Ši teisė gauti informaciją gali būti apribota teisėkūros priemonėmis, kai toks 
apribojimas yra būtina ir tinkama priemonė visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos tikslams 
apginti.
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3 rekomendacija (dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos ypatybių)

Turėtų būti užtikrinamos visos mokėjimo operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai atidaryti, 
tvarkyti ir uždaryti, paslaugos, kuriomis į mokėjimo sąskaitą įmokami pinigai, tiesioginio 
debeto operacijos, kredito pervedimo operacijos ir mokėjimo operacijos mokėjimo kortele, 
kurią galima naudoti kasdieniams reikalams. 

Norint turėti galimybę naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita, neturėtų būti privaloma pirkti 
papildomų paslaugų.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų teikiama arba 
nemokamai, arba už deramą mokestį. 

Galimybė naudoti išankstinio mokėjimo korteles ar kitos tam pačiam tikslui skirtos mokėjimo 
galimybės, kurios taikomos kai kuriose valstybėse narėse, turėtų būti apsvarstytos ir 
plėtojamos kaip papildoma priemonė greta pagrindinės mokėjimo sąskaitos. 

Šiuo metu dauguma pagrindinių banko sąskaitų galima naudotis tik internete, dėl to jos labai 
tinka elektroninei prekybai, tačiau kartu jomis negali naudotis dalis visuomenės, visų pirma 
prieigos prie interneto neturintys arba vyresnio amžiaus gyventojai. Taip šie vartotojai gali 
atsidurti nepalankioje padėtyje, todėl reikėtų užtikrinti, kad numatyta pagrindinė mokėjimo 
sąskaita būtų patogi vartotojui, paprasta ir saugi.

Keičiant banką arba uždarant banko sąskaitą vartotojui neturi atsirasti pernelyg didelių 
administracinių išlaidų ar kliūčių. 

Iš vartotojo neturi būti imama jokių mokesčių ar baudų už tai, kad jis pereikvoja sąskaitą dėl 
nuo jo nepriklausančių aplinkybių, kaip antai lėšų sąskaitoje trūkumas dėl vėlavimo įskaityti 
arba pirmalaikių mokėjimų (pvz., dėl pasikartojančių debeto operacijų, kai pinigai iš sąskaitos 
visada nurašomi tą pačią dieną). Prireikus valstybės narės, atsižvelgdamos konkrečiai į šiuos 
atvejus, gali leisti šiek tiek pereikvoti sąskaitą.

Be to, valstybės narės gali savo nuožiūra numatyti pereikvojimo galimybę neviršijant tam 
tikrų ribų.

Bet kokiu atveju vartotojo asmens duomenys, įskaitant duomenis apie jo finansinę padėtį, 
turėtų būti tinkamai saugomi ir be jo sutikimo neperduodami tretiesiems asmenims. Ypač tai 
taikytina tuo atveju, jei vartotojo prašymas atidaryti banko sąskaitą buvo atmestas. 

Valstybės narės turėtų pradėti informavimo kampanijas dėl galimybės naudotis pagrindine 
mokėjimo sąskaita, atkreipiant dėmesį į tvarką, kurios reikia laikytis norint pasinaudoti teise 
naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita, taip pat į skundų teikimo ir ginčų sprendimo 
neteismine tvarka procedūras. Didinti vartotojų finansinį informuotumą labai svarbu, nes taip 
stiprinama jų padėtis ir užtikrinama įtrauktis į vidaus rinką. 
Mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigojami reikalingą informaciją apie siūlomą 
pagrindinę sąskaitą vartotojams teikti raštu. 
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Turi būti užtikrinamas mokėjimo paslaugų sąlygų ir informacijos apie jas skaidrumas.

4 rekomendacija (dėl teisinių ginčų sprendimo neteismine tvarka)

Valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamas ir veiksmingas teisių gynimo procedūras ginčams 
neteismine tvarka spręsti, prireikus pasinaudojant jau esamomis įstaigomis. 

5 rekomendacija (dėl įgyvendinimo ir persvarstymo)

Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šio teisės akto įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai jo taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą. Joje taip pat turi būti 
apsvarstytas klausimas, ar reikalingos papildomos priemonės, ir prireikus pateikti pasiūlymai 
dėl šio teisės akto pakeitimo ar pataisymo.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nacionalinėms valdžios 
institucijoms reguliariai teiktų patikimą informaciją apie atidarytų pagrindinių mokėjimo 
sąskaitų skaičių, atmestų prašymų atidaryti sąskaitą skaičių, tokio atmetimo priežastis, 
uždarytų sąskaitų skaičių ir su šiomis sąskaitomis susijusias išlaidas. 

Komisija gautus duomenis turi išnagrinėti ir padaryti išvadas dėl šios priemonės 
veiksmingumo ir gyventojams, neturintiems banko sąskaitos, ir judiems darbuotojams.
Prireikus Komisija turi parengti atitinkamus pasiūlymus dėl Europos teisės šioje srityje 
plėtojimo.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Gyvenimą be banko sąskaitos dauguma žmonių jau sunkiai įsivaizduoja. Banko sąskaita šiais 
laikais yra dalyvavimo visuomeniniame ir ekonominiame gyvenime sąlyga. Neturint 
galimybės naudotis banko paslaugomis kasdienis gyvenimas yra sunkus ir brangus. Pervesti 
darbo užmokestį ir apmokėti elektros, dujų ar vandens sąskaitas tampa sudėtinga.

Neseniai atlikto tyrimo duomenimis, 30 mln. vyresnių kaip 18 metų amžiaus Europos 
Sąjungos gyventojų neturi galimybės naudotis banko sąskaita. To priežastys įvairios. Ne 
visose Europos Sąjungos valstybėse narėse yra platus bankų filialų tinklas, dėl to žmonės 
apskritai neturi jokios galimybės pasinaudoti finansinių paslaugų pranašumais naudodamiesi 
banko sąskaita. Kita priežastis, kodėl bankai gali atsisakyti atidaryti banko sąskaitą –
vartotojo įsiskolinimas. Ir pagaliau visų pirma studentų, komandiruotų ir sezoninių darbuotojų 
bei visų asmenų, kurių veikla susijusi su judumu, galimybės apribotos dėl to, kad jie nėra 
deklaravę gyvenamosios vietos ir todėl negali atsidaryti banko sąskaitos, nes ši sąlyga 
taikoma daugelyje Europos valstybių. Kodėl, pvz., programos „Erasmus“ studentui 
atsisakoma atidaryti banko sąskaitą vien dėl to, kad jis dar negali nurodyti deklaravęs 
gyvenamąją vietą? Kodėl benamis turi gyventi bijodamas, kad naktį jį apiplėš, vien dėl to, kad 
neturi teisės naudotis sąskaita?

Ir Mario Monti savo 2010 m. ataskaitoje Europos Komisijos Pirmininkui José Manueliui 
Barroso „Nauja bendrosios rinkos strategija“, ir Europos Komisija savo 2011 m. pateiktame 
Bendrosios rinkos akte pažymėjo, kad galimybė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita yra 
svarbi sklandaus Europos vidaus rinkos veikimo sąlyga. Vartotojai turi turėti galimybę 
naudotis elektroninių rinkų teikiamais pranašumais, pigiomis paslaugomis ir kainų 
nuolaidomis. Jie neturi būti apkraunami dideliais grynųjų pinigų operacijų mokesčiais. 
Galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita suteikimas yra esminis žingsnis siekiant 
piliečių socialinės ir ekonominės įtraukties ir teisingesnės Europos visuomenės, o tai yra 
vienodai naudinga ir piliečiams, ir įmonėms ir gali padidinti vidaus rinkos augimo potencialą. 
Todėl gaila, kad Europos Komisija, priešingai negu skelbė savo 2011 m. darbo programoje, 
pateikė ne pasiūlymą dėl teisės akto Europos Parlamentui, kaip buvo laukta, o tik 
rekomendaciją valstybėms narėms.

Šiuo metu pagrindinių mokėjimo paslaugų teikimo neužtikrina nei Europos Sąjungos 
valstybėse narėse veikiantys mokėjimo paslaugų teikėjai, nei visos valstybės narės. Tik 
šešiose valstybėse narėse (Belgijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Nyderlanduose ir 
Švedijoje) galimybė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita užtikrinta teisės aktais. Dar 
šešiose valstybėse (Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge ir 
Slovėnijoje) bankai tokius įsipareigojimus gali prisiimti savanoriškai. Likusiose 15 valstybių 
narių nėra jokio reglamentavimo. Todėl būtina neatidėliojant užtikrinti, kad kiekvienas 
vartotojas, teisėtai gyvenantis Europos Sąjungoje, turėtų teisę atsidaryti ir naudoti pagrindinę 
mokėjimo sąskaitą, teikiamą mokėjimo paslaugų teikėjo. Ši teisė turi būti taikoma 
neatsižvelgiant į finansinę vartotojo padėtį ir neturi būti painiojama su pareiga turėti banko 
sąskaitą.

Principai, kuriais remiantis suteikiama galimybė naudotis pagrindine mokėjimo ir pervedimo 
sąskaita, kuri nebūtinai turi apimti lėšų pereikvojimo funkciją, turi būti nustatyti ir nuosekliai 
taikomi visoje Europos Sąjungoje, siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir socialinę sanglaudą. 
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Nešališkas ir sąžiningas elgesys su vartotojais, išskirtinis dėmesys pažeidžiamų grupių 
poreikiams, informacijos apie produkto naudą, riziką ir sąlygas atskleidimas ir jos 
skaidrumas, taip pat būtinybė daugiau pastangų skirti finansiniam vartotojų švietimui ir jų 
informuotumui – tai tik keli iš šių principų. Reikia atsižvelgti ir į skirtingus bankininkystės 
įpročius Europos Sąjungoje.

Šiuo metu dauguma pagrindinių mokėjimo sąskaitų galima naudotis tik internete, dėl to jos 
labai tinka elektroninei prekybai, tačiau kartu jomis negali naudotis dalis visuomenės, visų 
pirma neturintys prieigos prie interneto. Plėtojant naujas su sąskaitomis susijusias mokėjimo 
paslaugas Europos mokėjimų erdvėje atotrūkis tarp turinčių sąskaitą vartotojų ir jos neturinčių 
dar gilės. Taip pastarieji gali atsidurti nepalankioje padėtyje, todėl reikėtų užtikrinti, kad 
numatyta pagrindinė mokėjimo sąskaita būtų patogi vartotojui, paprasta ir saugi ir kad ja būtų 
galima naudotis ir internetu, mobiliuoju telefonu ar kitomis esamomis ryšių priemonėmis, ir 
įprastuose bankų filialuose.

Be to, vartotojams turi būti suteikta galimybė naudotis prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis, sąžiningomis, aiškiomis, naudingomis ir veiksmingomis alternatyvaus 
ginčų sprendimo ir teisių gynimo sistemomis. 

Pranešime pabrėžiama, kad atsižvelgiant į labai įvairias priežastis, dėl kurių suvaržoma 
galimybė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita ar jos visai nesuteikiama, reikia kuo greičiau 
rasti sprendimą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, siekiant suteikti vartotojams 
universalią teisę naudotis banko sąskaita. Vien Europos Komisijos rekomendacijos 
valstybėms narėms jokiu būdu neužtenka, kad tokie pokyčiai vyktų. Todėl pranešėja 
rekomenduoja Europos lygmeniu teisės aktais įtvirtinti teisę naudotis pagrindine mokėjimo 
sąskaita ir prašo Europos Komisijos nedelsiant pateikti atitinkamą projektą dėl teisės akto. 
Kaip ši galimybė naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita bus įtvirtinta valstybėse narėse, 
pranešėjos nuomone, dėl finansinių paslaugų teikėjų struktūrų įvairovės turėtų būti paliekama 
spręsti valstybėms narėms.


