
PR\894620PL.doc PE483.799v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

20XX/XXXX(INI)

5.3.2012

PROJEKT SPRAWOZDANIA
zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego
(20XX/XXXX(INI))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Evelyne Gebhardt

(Inicjatywa – art. 42 Regulaminu)



PE483.799v01-00 2/11 PR\894620PL.doc

PL

PR_INI_art42

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI: SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA 
DOTYCZĄCE TREŚCI OCZEKIWANEGO WNIOSKU ......................................................7

UZASADNIENIE ................................................................................................................10



PR\894620PL.doc 3/11 PE483.799v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie dostępu do zwykłego rachunku 
płatniczego
(20XX/XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 kwietnia 2011 r. 
zatytułowany „Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego«” (COM(2011)0206), 

– uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego dla Komisji Europejskiej z dnia 9 
maja 2010 r. pt. „Nowa strategia dla jednolitego rynku”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla 
Europejczyków2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyszłości usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowej strategii dla 
polityki ochrony konsumentów4,

– uwzględniając dyrektywę 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady5,

– uwzględniając program prac Komisji na rok 2011 z dnia 27 października 2010 r. 
(COM(2010)0623), 

– uwzględniając program prac Komisji na rok 2012 z dnia 15 listopada 2011 r. 
(COM(2011)0777), 

                                               
1 Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 84.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0145.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0319.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0491.
5 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.
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– uwzględniajac wniosek Komisji Europejskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach 
konsumenckich) (COM(2011)0793),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego1,

– uwzględniając ocenę skutków do zalecenia Komisji z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie 
dostępu do zwykłego rachunku płatniczego (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),

– uwzględniając dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającą 
dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającą dyrektywę 
97/5/WE2

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń 
przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 
(KOM (2010)0775),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 
września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 
pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, 
zmieniającą dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającą dyrektywę 
2000/46/WE3

– uwzględniając dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu4,

– uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych5,

– uwzględniając zleconą przez Parlament Europejski analizę pt. „Podstawowe usługi 
bankowe“ z dnia 15 listopada 2011 r., 

– uwzględniając petycję 0963/2011 z dnia 17 lutego 2012 r., którą złożyła Triin Saag 
(Estonia), w sprawie trudności z zamknięciem konta w Unii, 

– uwzględniając art. 42 i 48 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

                                               
1 Dz.U. L 190 z 21.7.2011, s. 87.
2 Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.
3 Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7.
4 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.
5 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
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(A7–0000/2012),

A. mając na uwadze, że konsumentom w całej Unii Europejskiej należy zagwarantować 
prawo dostępu do usług płatniczych oraz możliwość pełnego korzystania z rynku 
wewnętrznego; 

B. mając na uwadze, że prawo to powinno przysługiwać każdej osobie przebywającej 
legalnie w Unii, a swoboda przemieszczania się osób stanowi najwyższe dobro, 
szczególnie dla studentów, pracobiorców, pracowników oddelegowanych i sezonowych 
oraz wszystkich osób, które ze względu na swoją działalność korzystają w pewnym 
zakresie z mobilności transgranicznej, ale także dla osób o niskich dochodach lub osób 
znajdujących się w stanie upadłości konsumenckiej; 

C. mając na uwadze, że prawo to powinno przysługiwać również osobom, które chcą 
otworzyć konto bankowe w państwie członkowskim bez konieczności zamknięcia 
istniejącego konta w innym państwie członkowskim;

D. mając na uwadze, że obecne restrykcyjne kryteria stosowane przez dostawców usług 
płatniczych przy otwieraniu rachunków płatniczych, które wykraczają poza wymogi 
wynikające z przepisów prawa, ograniczają prawo pracowników do swobodnego 
przemieszczania się w Unii; 

E. mając na uwadze różnice w praktykach korzystania z usług bankowych w Unii;

F. mając na uwadze, że w swoim programie prac na rok 2011 Komisja zapowiedziała 
opublikowanie instrumentu legislacyjnego dotyczącego dostępu do rachunku bankowego, 
zamiast tego wydała jednak jedynie w dniu 18 lipca 2011 r. zalecenie w sprawie dostępu 
do zwykłego rachunku płatniczego; mając na uwadze, że jedynie instrument legislacyjny 
może zapewnić obywatelom niezbędną pewność prawną;

G. mając na uwadze, że brak dostępu do rachunków płatniczych utrudnia konsumentom 
uczestnictwo w głównym rynku usług finansowych oraz korzystanie z istotnych dóbr i 
usług, co utrudnia lub uniemożliwia integrację społeczną i finansową, często ze szkodą 
dla najsłabszych członków społeczeństwa;

H. mając na uwadze, że zasady dostępu do zwykłego rachunku płatniczego powinny być 
określone dla całej Unii i spójnie stosowane, z myślą o wsparciu integracji i spójności 
społecznej; 

I. mając na uwadze, że bezsprzecznie istnieje silny związek między niskim poziomem 
dochodów, życiem bez rachunku bankowego i wykluczeniem społecznym i finansowym; 

J. mając na uwadze, że studenci, pracobiorcy oraz usługodawcy, którzy chcą korzystać z 
europejskiej mobilności, często spotykają się z ogromnymi trudnościami; 

K. mając na uwadze, że obecnie jednolity obszar płatności w euro (SEPA) ma na celu 
zagwarantowanie, że jeden rachunek bankowy wystarczy do przeprowadzania wszystkich 
transakcji krajowych i międzynarodowych, nie zakończono wciąż jednak procesu 
tworzenia tego obszaru; mając na uwadze, że ta sytuacja sprawia, iż konieczne jest 
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przyjęcie środków uzupełniających, aby wzmocnić jego działanie we wszystkich 
państwach członkowskich.

L. mając na uwadze, że konsumenci nieposiadający rachunku bankowego są zmuszeni do 
korzystania z gotówki, co nie tylko ogranicza wybór możliwości dokonywania płatności i 
powoduje wykluczenie z obrotu elektronicznego, ale jest również droższe i jest 
równoznaczne z pobieraniem „dopłaty za biedę”; mając na uwadze, że dotyczy to w 
szczególności określonych najsłabiej chronionych grup społecznych, takich jak bezdomni, 
osoby starsze i imigranci;

M. mając na uwadze, że życie bez rachunku bankowego w kraju pobytu poważnie utrudnia 
możliwość zdobycia stałej pracy, wynajmu mieszkania, płacenia podatków i 
otrzymywania wynagrodzenia; mając na uwadze, że odmowa założenia rachunku 
bankowego lub oferowanie mniej korzystnych warunków ze względu na miejsce 
zamieszkania stanowi dyskryminację, której często można uniknąć i która stoi w 
sprzeczności z zasadą swobodnego przemieszczania się obywateli i pracowników; 

N. mając na uwadze, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, skorzystaliby na 
umożliwieniu 30 milionom ludzi nieposiadającym rachunku bankowego (dane analizy 
zleconej przez Parlament Europejski) dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, a tym 
samym na wzmocnieniu rynku wewnętrznego i praw konsumentów;

1. wzywa Komisję, aby na mocy art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
zgodnie z załączonymi szczegółowymi zaleceniami przedstawiła propozycję aktu w 
sprawie dostępu do zwykłego konta płatniczego;

2. potwierdza, że wspomniane zalecenia są zgodne z prawami podstawowymi i zasadą 
pomocniczości;

3. jest zdania, że skutki finansowe takiej propozycji można pokryć za pomocą 
odpowiedniego przydziału środków; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także 
załączonych szczegółowych zaleceń Komisji i Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz parlamentom państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OCZEKIWANEGO 

WNIOSKU

Zalecenie nr 1 (definicje)

Zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów konsument oznacza osobę 
fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu. Formułując tę definicję, Komisja musi 
jasno określić, że konsumentami są również mobilni pracownicy i studenci, którzy w związku 
z tym mają prawo dostępu do zwykłego rachunku płatniczego. 

Zwykły rachunek płatniczy to taki rachunek bankowy, który umożliwia konsumentowi 
dokonywanie wszelkich zwykłych płatności w ramach dostępnych środków.

Prawo dostępu do zwykłego rachunku płatniczego powinno przysługiwać wszystkim 
konsumentom, chyba że istnieją poważne powody odmówienia tego prawa. Chodzi tu o 
prawo dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, a nie o obowiązek posiadania rachunku 
bankowego. 

Zalecenie nr 2 (dostęp do zwykłego rachunku płatniczego)

Państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby każdy konsument przebywający legalnie na 
terytorium Unii był uprawniony do otwarcia zwykłego rachunku płatniczego u dostawcy 
usług płatniczych na ich terytorium, a także do korzystania z takiego rachunku. Nie powinno 
mieć przy tym znaczenia, czy konsument posiada w innym państwie członkowskim rachunek, 
za pomocą którego może korzystać w tym państwie z usług wymienionych w zaleceniu nr 3. 
Takie prawo przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej konsumenta.

Państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby wszystkie banki obsługujące klientów 
prywatnych były zobowiązane do oferowania zwykłych rachunków płatniczych, w celu 
uniknięcia dyskryminacji i nieuczciwej konkurencji między bankami, o ile w danym państwie 
członkowskich nie ma szczególnych przepisów w tym zakresie.

Państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby w przypadku odmowy dostępu do zwykłego 
rachunku płatniczego dostawca usług płatniczych informował niezwłocznie konsumenta na 
piśmie, w jasnych, jednoznacznych słowach i bezpłatnie, o przyczynach i uzasadnieniu takiej 
odmowy, a także możliwościach odwołania. To prawo do informacji może być ograniczone 
przez środki legislacyjne, jeżeli takie ograniczenie stanowi niezbędny i współmierny środek 
służący zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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Zalecenie nr 3 (cechy zwykłego rachunku płatniczego)

Należy zapewnić możliwość wykonywania wszelkich transakcji dotyczących otwarcia, 
prowadzenia i zamknięcia rachunku płatniczego, korzystania z usług umożliwiających 
lokowanie środków pieniężnych na rachunku płatniczym oraz wykonywania poleceń zapłaty, 
przelewów i transakcji przy użyciu karty płatniczej codziennego użytku. 

Nie można uzależniać dostępu do zwykłego rachunku płatniczego od nabycia dodatkowych 
usług.

Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by zwykły rachunek płatniczy był darmowy lub 
dostępny za rozsądną opłatą. 

Jako uzupełnienie zwykłego rachunku płatniczego należy zbadać i rozwinąć możliwości 
korzystania z kart płatniczych prepaid lub innych rodzajów transakcji przeznaczonych do tego 
samego celu, stosowanych już w niektórych państwach członkowskich. 

Obecnie dostęp do zwykłych rachunków płatniczych jest często możliwy wyłącznie za 
pośrednictwem internetu, dzięki czemu rachunki te idealnie nadają się do handlu 
elektronicznego, ale jednocześnie pozostają niedostępne dla części społeczeństwa, zwłaszcza 
dla osób, które nie mają dostępu do internetu, lub dla osób starszych. Może to stawiać takich 
konsumentów w niekorzystnej sytuacji, dlatego trzeba się upewnić, że planowany zwykły 
rachunek płatniczy jest przyjazny dla użytkownika, prosty i bezpieczny.

Przejście do innego banku lub zamknięcie konta nie może pociągać za sobą nadmiernie 
wysokich kosztów administracyjnych ani stanowić przeszkody dla konsumenta. 

Konsument nie powinien ponosić opłat ani płacić kar za przekroczenie limitu konta z powodu 
okoliczności niezależnych od jego woli, takich jak brak wystarczających środków na koncie z 
powodu opóźnionych transakcji lub przedwczesnych wypłat (np. przypadki stałych poleceń 
zapłaty księgowanych zawsze tego samego dnia). W razie potrzeby państwa członkowskie 
mogą dopuszczać możliwość przyznawania niewysokich kredytów w rachunku bieżącym, 
przeznaczonych specjalnie do tego celu.

Ponadto państwa członkowskie mogą samodzielnie wprowadzić możliwość korzystania z 
kredytów w rachunku bieżącym w odpowiednim wymiarze.

W każdym razie dane osobowe konsumenta, w tym informacje na temat jego sytuacji 
finansowej, powinny podlegać przepisowej ochronie i nie mogą być przekazywane dalej bez 
jego zgody. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której wniosek o otwarcie konta został 
odrzucony. 

Państwa członkowskie powinny rozpocząć kampanie informujące o zwykłych rachunkach 
płatniczych, zwracając dzięki nim większą uwagę na sposób postępowania w odniesieniu do 
prawa do dostępu do zwykłego rachunku płatniczego oraz na kwestię sposobu korzystania z 
pozasądowych procedur postępowania odwoławczego i procedur rozstrzygania sporów. 
Przekazywanie konsumentom wiedzy finansowej ma zasadnicze znaczenie, wzmacnia ich 
pozycję i zapewnia integrację z rynkiem wewnętrznym. 
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Należy zobowiązać dostawców usług płatniczych do przekazywania konsumentom w formie 
pisemnej koniecznych informacji na temat oferowanego zwykłego rachunku płatniczego. 

Warunki świadczenia usług płatniczych oraz sposób informowania o tych usługach muszą 
charakteryzować się przejrzystością.

Zalecenie nr 4 (pozasądowe rozstrzyganie sporów)

Państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie i skuteczne środki odwoławcze w 
celu pozasądowego rozstrzygania sporów, wykorzystując w stosownych przypadkach już 
istniejące organy. 

Zalecenie nr 5 (wdrażanie i przegląd)

Najpóźniej dwa lata po wejściu w życie niniejszego aktu prawnego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie obszerne sprawozdanie z jego wykonania i wdrożenia. 
Sprawozdanie to powinno także rozstrzygnąć, czy konieczne są dodatkowe działania, oraz 
ewentualnie zawierać propozycje dostosowania przepisów lub ich nowelizacji.

Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by dostawcy usług płatniczych regularnie 
przekazywali krajowym organom wiarygodne informacje dotyczące liczby otwartych 
zwykłych rachunków płatniczych, liczby odrzuconych wniosków w sprawie otwarcia konta, 
powodów takiej odmowy, zamknięcia takich kont oraz związanych z nimi kosztów. 

Komisja powinna weryfikować otrzymane dane oraz wyciągać wnioski na temat skuteczności 
tego instrumentu zarówno dla społeczności nieposiadającej konta bankowego, jak i dla 
mobilnych pracowników. W razie potrzeby Komisja powinna opracować odpowiednie 
wnioski dotyczące dalszego rozwoju przepisów europejskich w tej dziedzinie.
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UZASADNIENIE

Wielu ludzi nie wyobraża sobie już życia bez konta bankowego. Posiadanie konta bankowego 
jest dziś traktowane jako warunek uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Życie 
codzienne pozbawione dostępu do usług bankowych jest uciążliwe i drogie. Przelewanie 
pensji czy opłacanie rachunków za prąd, gaz lub wodę staje się problemem.

Według przeprowadzonej ostatnio analizy 30 mln osób w Unii Europejskiej w wieku powyżej 
18 lat nie posiada konta bankowego. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Nie we 
wszystkich państwach członkowskich istnieje dobrze rozbudowana sieć oddziałów 
bankowych, w związku z czym obywatele nie mają możliwości korzystania z dobrodziejstw 
usług finansowych za pośrednictwem konta bankowego. Jednym z powodów zablokowania 
konsumentom dostępu do konta bankowego może być dla banków również nadmierne 
zadłużenie. Ponadto trudności z otwarciem konta mają w szczególności studenci, pracownicy 
oddelegowani, sezonowi i wszyscy ci, którzy ze względu na swoją działalność korzystają w 
pewnym zakresie z mobilności, jeżeli nie mają stałego miejsca zamieszkania w danym 
państwie członkowskim i tym samym nie mogą otworzyć konta, ponieważ w wielu państwach 
członkowskich jest to warunek. Dlaczego odmawia się założenia konta studentowi Erasmusa 
tylko dlatego, ze nie może on jeszcze podać stałego miejsca zamieszkania? Dlaczego 
bezdomny musi żyć w strachu, że zostanie obrabowany w nocy, ponieważ nie dano mu 
możliwości otwarcia konta?

Zarówno Mario Monti w swoim skierowanym do przewodniczącego Barroso sprawozdaniu 
„Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku” z 2010 r., jak i Komisja Europejska w 
przedłożonym w 2011 r. akcie o jednolitym rynku stwierdzili, że dostęp do zwykłego 
rachunku płatniczego stanowi istotny warunek prawidłowego funkcjonowania europejskiego 
rynku wewnętrznego. Konsumenci powinni mieć możliwość czerpania korzyści z rynków 
online i tanich usług oraz niższych cen. Nie powinno się ich obciążać wysokimi opłatami za 
transakcje gotówkowe. Zapewnienie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego stanowi 
istotny krok w kierunku integracji społeczno-gospodarczej obywateli oraz sprawiedliwszego 
społeczeństwa europejskiego, co przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i 
przedsiębiorstwom, wzmacniając w ten sposób potencjał wzrostu jednolitego rynku. Tym 
bardziej godny ubolewania jest fakt, że wbrew pierwotnym zapowiedziom w programie prac 
Komisji Europejskiej na 2011 r. Parlament Europejski nie otrzymał spodziewanego projektu 
aktu prawnego, a Komisja Europejska poprzestała jedynie na wydaniu zalecenia 
skierowanego do państw członkowskich.

Obecnie ani dostawcy usług płatniczych w państwach członkowskich UE nie zapewniają 
dostępu do podstawowych usług płatniczych, ani nie gwarantują ich wszystkie państwa 
członkowskie Unii. Tylko w sześciu państwach członkowskich (Belgia, Dania, Francja, 
Finlandia, Holandia i Szwecja) prawo do posiadania zwykłego rachunku płatniczego jest 
zagwarantowane ustawowo. W kolejnych sześciu państwach (Niemcy, Wielka Brytania, 
Irlandia, Włochy, Luksemburg i Słowenia) banki podjęły dobrowolne zobowiązanie w tym 
zakresie. W pozostałych 15 państwach członkowskich brakuje odnośnych uregulowań. W 
związku z tym nieodzowne jest, aby każdy konsument przebywający legalnie na terytorium 
Unii był uprawniony do otwarcia zwykłego rachunku płatniczego u dostawcy usług 
płatniczych, a także do korzystania z takiego rachunku. Takie prawo musi przysługiwać 
niezależnie od sytuacji finansowej konsumenta i nie można go mylić z zobowiązaniem do 
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posiadania konta bankowego.

Zasady dostępu do konta umożliwiającego korzystanie z podstawowych usług płatniczych i 
usług transferu środków – niekoniecznie powiązanych z możliwością przekroczenia salda –
powinny być określone dla całej Unii i spójnie stosowane, mając na względzie wsparcie 
integracji i spójności społecznej. Wśród tych zasad wymienić można m.in. sprawiedliwe 
i uczciwe traktowanie konsumentów, zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby grup 
społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ujawnianie i przejrzystość informacji 
na temat cech, ryzyka i warunków korzystania z produktu, jak również potrzebę zwiększenia 
wysiłków na rzecz edukacji finansowej i podnoszenia poziomu świadomości konsumentów. 
Należy przy tym mieć na względzie różnice w praktykach korzystania z usług bankowych w 
Unii.

Obecnie dostęp do zwykłych rachunków płatniczych jest często możliwy wyłącznie za 
pośrednictwem internetu, dzięki czemu rachunki te idealnie nadają się do handlu 
elektronicznego, ale jednocześnie pozostają niedostępne dla części społeczeństwa, zwłaszcza 
dla osób, które nie mają dostępu do internetu. Wraz z rozwojem nowych usług płatniczych 
powiązanych z kontem, jaki następuje w europejskim obszarze płatniczym, dodatkowo 
pogłębi się różnica między osobami nieposiadającymi konta a jego posiadaczami. Może to 
stawiać takich konsumentów w niekorzystnej sytuacji, dlatego trzeba się upewnić, że 
planowany zwykły rachunek płatniczy jest przyjazny dla użytkownika, prosty i bezpieczny 
oraz że można z niego korzystać zarówno za pośrednictwem internetu, komórki lub wszelkich 
innych dostępnych kanałów komunikacji, jak i w zwykłych oddziałach banku.

Konsumentom należy również zagwarantować dostępne, przystępne cenowo, niezależne, 
uczciwe, przejrzyste, użyteczne i skuteczne alternatywne procedury rozstrzygania sporów i 
środki odwoławcze. 

W sprawozdaniu podkreślono, że ze względu na rozmaite powody ograniczania i odmowy 
dostępu do konta bankowego należy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie we wszystkich 
państwach członkowskich UE, tak aby dać konsumentom powszechne prawo do posiadania 
konta bankowego. Samo zalecenie Komisji Europejskiej skierowane do państw 
członkowskich nie wystarczy, aby wcielić w życie te konieczne zmiany. Sprawozdawczyni 
zaleca więc, by prawo do posiadania zwykłego rachunku płatniczego było zapisane w 
przepisach na szczeblu europejskim, i zwraca się do Komisji Europejskiej o niezwłoczne 
przedłożenie odpowiedniego projektu aktu prawnego. Ze względu na różną strukturę usług 
finansowych kwestia określenia dostępu do zwykłego rachunku płatniczego w 
poszczególnych państwach członkowskich powinna zdaniem sprawozdawczyni pozostać w 
gestii państw członkowskich.


