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RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 11 oktober 2011
om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från
unionen till Portugal
(2011/683/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den
11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabili
seringsmekanism (1), särskilt artikel 3.2,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 1 i genomförandebeslut 2011/344/EU ska ändras på
följande sätt:
1. Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Unionen ska erbjuda Portugal ett lån på högst 26
miljarder EUR med en längsta genomsnittlig löptid på 12,5
år. Löptiden för individuella trancher av lånet kan vara upp
till 30 år.”
2. Punkt 5 ska ersättas med följande:

(1)

(2)

(3)

På Portugals begäran beviljade rådet finansiellt stöd till
Portugal (genomförandebeslut 2011/344/EU (2)) för att
stödja ett kraftfullt ekonomiskt och finansiellt reformpro
gram, i syfte att återställa förtroende, återställa hållbar
tillväxt och värna om den finansiella stabiliteten i Portu
gal, euroområdet och unionen.
En förlängning av löptiderna och en sänkning av ränte
marginalen skulle bidra till uppnåendet av programmets
mål i linje med slutsatserna från stats- och regeringsche
ferna i euroområdet och unionsinstitutionerna av den
21 juli 2011 om utlåning från Europeiska finansiella sta
bilitetsfaciliteten.
För att förbättra likviditeten och hållbarhetsmålen bör
förlängningen av löptiderna och sänkningen av räntemar
ginalerna också tillämpas på de trancher som redan har
utbetalats.

”5.
Portugal ska betala kostnaden för unionens finansie
ring av varje tranch.”
Artikel 2
Artikel 1.1 första meningen och 1.5 i genomförandebeslut
2011/344/EU, i dess genom det här beslutet ändrade lydelse,
ska också tillämpas på de trancher av lånet som har utbetalats
före det här beslutets ikraftträdande.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Luxemburg den 11 oktober 2011.
På rådets vägnar

(4)

I ljuset av denna utveckling bör rådets genomförande
beslut 2011/344/EU ändras.
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