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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

10. recunoaște stabilitatea sectorului bancar 

leton pe durata ultimilor trei ani; subliniază 
totuși că modelul de afaceri în sectorul 
bancar s-a confruntat cu provocări serioase 

în prima etapă a crizei financiare globale; 
subliniază că, în acel moment, prăbușirea 

sistemului financiar al Letoniei a putut fi 
împiedicată doar printr-o operațiune de 
salvare a UE-FMI; salută reformele recente 

care au vizat consolidarea cadrului de 
reglementare aplicabil băncilor letone care 
acceptă depozite din partea nerezidenților; 
solicită autorităților letone să asigure 
supravegherea strictă a respectivelor bănci, 

precum și implementarea unor măsuri 
suplimentare adecvate pentru gestionarea 
riscurilor; solicită, în continuare, 

autorităților letone să rămână vigilente cu 
privire la posibilele dezechilibre dintre 

structurile de maturitate a activelor și a 
pasivelor existente în sistemul bancar, care 
pot fi considerate a fi un pericol pentru 

stabilitatea financiară; 

10. recunoaște stabilitatea sectorului bancar 

leton pe durata ultimilor trei ani; subliniază 
totuși că modelul de afaceri în sectorul 
bancar s-a confruntat cu provocări serioase 

în prima etapă a crizei financiare globale; 
subliniază că, în acel moment, prăbușirea 

sistemului financiar al Letoniei a putut fi 
împiedicată doar printr-o operațiune de 
salvare a UE-FMI; salută reformele recente 

care au vizat consolidarea cadrului de 
reglementare aplicabil băncilor letone care 
acceptă depozite din partea nerezidenților; 
solicită autorităților letone să asigure 
supravegherea strictă a respectivelor bănci, 

precum și implementarea unor măsuri 
suplimentare adecvate pentru gestionarea 
riscurilor; solicită, în continuare, 

autorităților letone să rămână vigilente cu 
privire la posibilele dezechilibre dintre 

structurile de maturitate a activelor și a 
pasivelor existente în sistemul bancar, care 
pot fi considerate a fi un pericol pentru 

stabilitatea financiară și care pot avea o 
dimensiune geopolitică; 
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