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SUGESTÕES
A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar.
– Tendo em conta o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 13 de abril de 2011,
intitulada “Ato para o Mercado Único – Doze alavancas para estimular o crescimento e
reforçar a confiança mútua – «Juntos para um novo crescimento»” (COM(2011)0206),
– Tendo em conta o relatório do Professor Mario Monti à Comissão, de 9 de maio de 2010,
intitulado «Uma nova estratégia para o mercado único»,
– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2010, sobre um mercado único ao
serviço dos consumidores e dos cidadãos1,
– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de abril de 2011, sobre um mercado único para os
europeus2,
– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de julho de 2011, sobre o futuro dos serviços
sociais de interesse geral3,
– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre uma nova estratégia
para a política dos consumidores4,
– Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento e do Conselho, de 25 de outubro de
2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva 93/13/CEE do
Conselho e a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a
Diretiva 85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho5,
– Tendo em conta o programa de trabalho da Comissão para 2011, de 27 de outubro de
2010, (COM(2010)0623),
– Tendo em conta o programa de trabalho da Comissão para 2012 de 15 de novembro de
2011 (COM(2011)0777),
– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 29 de novembro de 2011, relativa à resolução
alternativa de litígios de consumo, que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a
Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL) (COM(2011)0793),
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– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 18 de julho de 2011, relativa ao acesso
a uma conta bancária de base1,
– Tendo em conta a avaliação de impacto da Recomendação da Comissão, de 18 de julho de
2011, relativa ao acesso a uma conta bancária de base (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),
– Tendo em conta a Diretiva 2007/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
novembro de 2007, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, que altera as
Diretivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e revoga a Diretiva 97/5/CE2,
– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 16 de dezembro de 2010, de Regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece requisitos técnicos para as
transferências de créditos e os débitos diretos em euros e que altera o Regulamento (CE)
n.º 924/2009 (COM (2010)0775),
– Tendo em conta a Diretiva 2009/110/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
setembro de 2009, relativa ao acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica, ao
seu exercício e à sua supervisão prudencial, que altera as Diretivas 2005/60/CE e
2006/48/CE e revoga a Diretiva 2000/46/CE3,
– Tendo em conta a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de
outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo4,
– Tendo em conta a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 5,
– Tendo em conta o estudo encomendado pelo Parlamento Europeu sobre serviços bancários
de base (Basic Banking Services), de 15 de novembro de 2011,
– Tendo em conta a Petição n.º 0963/2011, apresentada por Triin Saag, de nacionalidade
estónia, em 17 de fevereiro de 2012, sobre as dificuldades para encerrar uma conta
bancária na UE,
A. Considerando que deveria garantir-se o direito de acesso dos consumidores de toda a
União Europeia a serviços de pagamento e que estes deveriam poder tirar pleno partido do
mercado interno;
B. Considerando que este direito deveria ser acessível a qualquer pessoa legalmente residente
na União Europeia e que a liberdade de circulação é o maior bem do indivíduo, sobretudo
dos estudantes, trabalhadores, trabalhadores destacados e trabalhadores sazonais, e de
todas as pessoas que, em virtude da sua atividade, apresentem alguma mobilidade
transfronteiras, mas também das pessoas com escassos rendimentos ou afetadas pela
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insolvência pessoal;
C. Considerando que este direito deveria também ser extensivo às pessoas que pretendam
abrir uma conta bancária num Estado-Membro, sem se verem obrigadas a encerrar outra
conta bancária de que já são titulares num outro Estado-Membro;
D. Considerando que o cariz restritivo dos critérios de seleção existentes estipulados pelos
prestadores de serviços de pagamento para a abertura de contas bancárias, bem como os
requisitos legais daí decorrentes, limitam o direito à liberdade de circulação dos
trabalhadores na União;
E. Considerando que cumpre ter em conta a diversidade das práticas bancárias na União;
F. Considerando que a Comissão, no seu programa de trabalho para 2011, anunciou que iria
publicar um instrumento legislativo relativo ao acesso a uma conta bancária e, em vez
disso, em 18 de julho de 2011 apenas publicou uma recomendação relativa ao acesso a
uma conta bancária de base; que só um instrumento legislativo poderá proporcionar a
necessária certeza jurídica aos cidadãos,
G. Considerando que a ausência de acesso a contas bancárias impede os consumidores de
participarem nos principais mercados de serviços financeiros e de obterem produtos e
serviços essenciais, o que dificulta e impede a inclusão social e financeira, muitas vezes
em detrimento das camadas mais vulneráveis da população,
H. Considerando que deveriam estabelecer-se princípios, aplicáveis de uma forma coerente,
para acesso dos cidadãos a uma conta bancária de base em toda a União Europeia, tendo
em conta a promoção da inclusão social e da coesão social;
I. Considerando que há uma indiscutível e forte relação entre um baixo nível de
rendimentos, uma vida sem conta bancária e a exclusão social e financeira;
J. Considerando que, muitas vezes, os estudantes, os trabalhadores e os prestadores de
serviços que querem tirar partido da mobilidade europeia se veem confrontados com
grandes obstáculos,
K. Considerando que, atualmente, o Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA) prevê
garantir que uma conta bancária seja suficiente para a realização de todas as transações
nacionais e internacionais, embora tal processo ainda não esteja concluído; que esta
situação torna indispensável a tomada de medidas complementares, para reforço do seu
efeito em todos os Estados-Membros;
L. Considerando que os consumidores que não têm uma conta bancária se veem obrigados a
pagar em numerário, o que não só representa uma diminuição das suas opções de
pagamento e a exclusão do comércio eletrónico, mas também se torna mais caro e
equivale à cobrança de uma «taxa de pobreza»; que esta situação se verifica sobretudo em
determinados grupos sociais desprotegidos, como os sem-abrigo, os idosos e os
imigrantes;
M. Considerando que viver sem uma conta bancária no país de residência dificulta
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consideravelmente a obtenção de um emprego fixo, o arrendamento de casa, o pagamento
de impostos e o recebimento do salário; que o indeferimento do pedido de abertura de uma
conta bancária ou a oferta de condições menos favoráveis em virtude do local de
residência constitui uma discriminação que frequentemente se afigura desnecessária e
contraria a liberdade de circulação dos cidadãos e trabalhadores;
N. Considerando que tanto os consumidores como as empresas lucrariam se, de acordo com
um estudo encomendado pelo Parlamento Europeu, fosse possibilitada a abertura de uma
conta bancária de base a 30 milhões de pessoas que a não possuem, o que reforçaria o
mercado interno e os direitos dos consumidores,
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
RECOMENDAÇÕES DETALHADAS QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA
SOLICITADA
Recomendação n.º 1 (Definições)
Em conformidade com a Diretiva 2011/83/UE, relativa aos direitos dos consumidores, um
consumidor é qualquer pessoa singular que atue com fins que não se incluam no âmbito da
sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional. Na redação desta definição a
Comissão deve deixar claro que também os trabalhadores e estudantes em mobilidade são
consumidores e têm por conseguinte o direito de aceder a uma conta bancária de base.
Uma conta bancária de base é uma conta que permite ao consumidor executar todas as
operações correntes de pagamento através de uma conta provisionada.
Todos os consumidores devem ter o direito de acesso a uma conta bancária de base, desde que
não existam razões ponderosas que o desaconselhem. Trata-se do direito de acesso a uma
conta bancária de base e não do dever de ter uma conta bancária.
Recomendação n.º 2 (Acesso a uma conta bancária de base)
Os Estados-Membros devem velar por que cada consumidor com residência legal na União
tenha o direito de abrir e movimentar uma conta bancária de base junto de um prestador de
serviços de pagamento que exerça atividade no seu território. Neste contexto, deveria ser
irrelevante se o consumidor em questão é já ou não titular de uma conta bancária noutro
Estado-Membro, que lhe permita utilizar, no seu território, os serviços enumerados na
recomendação n.º 3. Este direito é aplicável independentemente da situação financeira do
consumidor.
Os Estados-Membros devem prever que todos os bancos com atividade retalhista sejam
obrigados a oferecer contas bancárias de base, a fim de impedir a discriminação e
concorrência desleal entre bancos, desde que não existam disposições específicas aplicáveis
nesta matéria num Estado-Membro.
Os Estados-Membros devem velar por que, em caso de indeferimento do pedido de acesso a
uma conta bancária de base, o prestador de serviços de pagamento informe imediatamente e
por escrito, numa linguagem clara e inequívoca e a título gratuito, o consumidor sobre as
razões e a justificação legal para indeferir o pedido de acesso a essa conta, indicando-lhe as
vias de recurso. Este direito de informação pode ser restringido por medidas legislativas, se se
tratar de uma medida necessária e adequada para salvaguardar objetivos de segurança ou de
ordem pública.
Recomendação n.º 3 (Características de uma conta bancária de base)
Devem ser garantidas todas as operações de pagamento para abertura, movimentação e
encerramento de uma conta bancária, bem como os serviços que possibilitem o depósito de
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quantias numa conta à ordem e a realização de débitos diretos, transferências e pagamentos
através de um cartão de pagamento que possa ser usado no quotidiano.
O acesso a uma conta bancária de base não deve estar dependente da compra de serviços
adicionais.
Os Estados-Membros devem zelar por que uma conta bancária de base seja gratuita ou
disponibilizada com um custo adequado.
Deve ser analisada e continuar a ser desenvolvida a possibilidade dos cartões de pagamento
pré-pagos, ou outras opções de pagamento que sirvam o mesmo fim e que já existem em
alguns Estados-Membros como complemento de uma conta bancária de base.
Atualmente, muitas das contas bancárias de base funcionam exclusivamente na Internet, o que
as torna um instrumento ideal para o comércio eletrónico, mas simultaneamente as torna
inacessíveis a uma parte da população, nomeadamente a quem não dispõe de acesso à
Internet, ou por exemplo aos mais idosos. Dada a potencial desvantagem destes consumidores
deveria ter-se o cuidado de fazer com que a referida conta bancária de base seja fácil de
utilizar, simples e segura.
Em caso de mudança de banco ou de encerramento de uma conta bancária não devem ser
cobrados custos administrativos excessivos ou colocados obstáculos ao consumidor.
O consumidor não deve ter de pagar despesas ou multas por circunstâncias que não dependem
da sua própria vontade, como uma insuficiente provisão da conta por entrada tardia de
transferências ou antecipação de pagamentos (como, por exemplo, no caso de débitos diretos
recorrentes realizados sempre no mesmo dia). Se for caso disso, os Estados-Membros podem
autorizar pequenos créditos a descoberto desenvolvidos especialmente para estas
eventualidades.
Além disso, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de créditos a descoberto num
quadro apropriado.
Em todo o caso os dados pessoais do consumidor, incluindo os respeitantes à sua situação
financeira, deverão ser legalmente protegidos e não ser comunicados sem o seu acordo, sendo
esta exigência especialmente aplicável quando for indeferido o seu pedido para abertura de
uma conta bancária.
Os Estados-Membros devem lançar campanhas de informação para divulgar a existência de
contas bancárias de base, dando um maior destaque às diligências a efetuar para exercer o
direito de acesso às mesmas e os meios de acesso aos mecanismos extrajudiciais de
reclamação e recurso. A transmissão de conhecimentos financeiros ao consumidor reveste-se
de uma grande relevância, reforça os seus poderes e garante a sua inclusão no mercado
interno.
Os prestadores de serviços de pagamento devem ser obrigados a dar aos consumidores, por
escrito, as informações necessárias sobre as contas bancárias de base que oferecem.
As condições e a informação sobre os serviços de pagamento devem ser transparentes.
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Recomendação n.º 4 (Resolução extrajudicial de litígios)
Os Estados-Membros devem garantir o estabelecimento de procedimentos adequados e
eficazes de resolução extrajudicial de litígios, recorrendo, se pertinente, a organismos
existentes.
Recomendação n.º 5 (Cumprimento e fiscalização)
A Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais tardar dois anos
após a entrada em vigor da presente legislação, um relatório abrangente sobre a respetiva
aplicação e cumprimento, que deverá além disso abordar a questão da eventual necessidade de
medidas adicionais e apresentar, sendo caso disso, propostas para ajustamento ou atualização
da legislação.
Os Estados-Membros devem garantir que os prestadores de serviços de pagamento facultarão
regularmente às autoridades nacionais informações fiáveis sobre o número de contas
bancárias de base abertas, o número de pedidos indeferidos de abertura de contas, as razões
para tais recusas, o encerramento de contas deste tipo e os custos associados a estas contas.
A Comissão deve analisar os dados facultados e tirar conclusões sobre a eficácia deste
instrumento tanto para as pessoas que não possuem conta bancária como para os trabalhadores
em mobilidade. Se for o caso, a Comissão deverá elaborar as correspondentes propostas para
continuar a desenvolver o direito comunitário neste domínio.
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