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RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 11. oktober 2011
om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til
Portugal
(2011/683/EU)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af
11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabilise
ringsmekanisme (1), særlig artikel 3, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

En forlængelse af løbetiden og en mindskelse af rente
marginalen vil bidrage til at sikre, at programmets
målsætninger opfyldes, jf. konklusionerne af 21. juli
2011 fra stats- og regeringscheferne i euroområdet og
EU-institutionerne om lån fra den europæiske finansielle
stabilitetsfacilitet.
For at sikre, at målsætningerne med hensyn til likviditet
og bæredygtighed opfyldes, bør forlængelsen af løbetiden
og mindskelsen af rentemarginalen også finde anvendelse
på de trancher, der allerede er blevet udbetalt.

(1) EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.
(2) EUT L 159 af 17.6.2011, s. 88.

Artikel 1
I artikel 1 i gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU foretages
følgende ændringer:
1) Stk. 1 affattes således:
»1.
Unionen yder Portugal et lån på højst 26 mia. EUR
med en maksimal gennemsnitlig løbetid på 12½ år. Løbe
tiden for lånets enkelte trancher kan være op til 30 år.«
2) Stk. 5 affattes således:

Efter anmodning fra Portugal tildelte Rådet det finansiel
bistand (gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU (2)) til
støtte for et stærkt økonomisk og finansielt reformpro
gram, som skulle genoprette tilliden, genskabe en holdbar
økonomisk vækst og sikre finansielle stabilitet i Portugal,
euroområdet og Unionen.

På baggrund heraf bør
2011/344/EU ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

gennemførelsesafgørelse

»5.
Portugal betaler Unionens finansieringsomkostninger
ved hver tranche.«
Artikel 2
Artikel 1, stk. 1, første punktum, og artikel 1, stk. 5, i gennem
førelsesafgørelse 2011/344/EU som ændret ved nærværende
afgørelse finder også anvendelse på de trancher af lånet, der
er blevet udbetalt før nærværende afgørelses ikrafttræden.
Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. oktober 2011.
På Rådets vegne
M. DOWGIELEWICZ
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