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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabilise-
ringsinstrument 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en lag om statsborgen för ett europeiskt fi-
nansiellt stabiliseringsinstrument. Avsikten 
är att statsrådet med stöd av lagen får ställa 
statsborgen för finansieringen av ett europe-
iskt finansiellt stabiliseringsinstrument. Det 
europeiska finansiella stabiliseringsinstru-
mentet utgörs av aktiebolaget European Fi-
nancial Stability Facility som lyder under 
luxemburgsk lag. Bolaget ägs av alla med-
lemsstater i Europeiska unionen som hör till 
euroområdet. Bolaget beviljar lån eller kre-
ditlinjer till sådana stater som hör till euro-
området och för vilka det har upprättats ett 
särskilt finansiellt stabiliseringsprogram som 
godkänts av de övriga länderna inom euro-
området. 

Avsikten är att statsrådets allmänna sam-
manträde beslutar om ställandet av statsbor-

gen särskilt för varje masskuldebrevslån och 
skuldförbindelse som det europeiska finansi-
ella stabiliseringsinstrumentet emitterar samt 
för anknytande ränte- och valutaswappar el-
ler för skuldebrevemissionsprogram. Den 
form som föreslås är proprieborgen. Innan 
borgen beviljas ska statsrådet ge ett medde-
lande i frågan till riksdagen. 

Enligt förslaget får borgen uppgå till ett 
sammanlagt värde av högst 7,92 miljarder 
euro. Beloppet motsvarar den kalkylerade 
andel av borgensförbindelserna på totalt 440 
miljarder euro som bestämts utifrån Finlands 
andel i Europeiska centralbankens tecknade 
kapital. Borgen kan ställas i högst tre år från 
det att bolaget bildades. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt. 

 
————— 

 
 
 

MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Europeiska unionens råd för ekonomiska 
och finansiella frågor, nedan Ecofinrådet, be-
slutade vid sitt extra möte den 9 och 10 maj 
2010 om en stabiliseringsmekanism för den 
europeiska ekonomin. Stabiliseringsmeka-
nismen består för det första av den europeis-
ka finansiella stabiliseringsmekanismen, som 
under tiden för budgetramarna uppgår till ca 
60 miljarder euro. Rådets förordning (EU) nr 
407/2010 om inrättandet av en europeisk fi-
nansiell stabiliseringsmekanism trädde i kraft 
den 13 maj 2010.  

 
I stabiliseringsmekanismen ska för det and-

ra ingå ett specialfinansieringsbolag (special 
purpose vehicle) för de medlemsstater som 
hör till euroområdet. Avsikten är att bolaget 
vid sidan om den europeiska finansiella sta-
biliseringsmekanismen kan bevilja lån eller 
kreditlinjer till stater inom euroområdet. An-
delen av borgensarrangemanget för var och 
en av de stater som hör till euroområdet base-
rar sig på statens kapitalandelar i Europeiska 
centralbanken. Avsikten är att specialfinansi-
eringsbolagets långivning ska vara tidsbun-
den. Bolaget kan i tre år bevilja lån till såda-
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na stater inom euroområdet som befinner sig 
i en svår situation. Specialfinansieringsbola-
get kallas det europeiska finansiella stabilise-
ringsinstrumentet (European Financial Sta-
bility Facility). 

Det tredje elementet i paketet utgörs av In-
ternationella valutafondens, nedan IMF, an-
del som beräknas uppgå till ca 250 miljarder 
euro. 

 
 

2  En stabi l i seringsmekanism för 
den europeiska ekonomin 

2.1 Den europeiska finansiella stabi-
liseringsmekanismen 

Från den första delen i stabiliseringsmeka-
nismen för den europeiska ekonomin, dvs. 
den europeiska finansiella stabiliseringsme-
kanismen, kan bistånd beviljas sådana med-
lemsstater som genomgår, eller allvarligt ho-
tas av, en allvarlig ekonomisk eller finansiell 
störning till följd av exceptionella händelser 
utanför deras kontroll. En medlemsstat som 
befinner sig i en svår situation kan enligt den 
finansiella stabiliseringsmekanismen beviljas 
lån eller en kreditlinje. Kommissionen skaf-
far medlen till lånet eller kreditlinjen på kapi-
talmarknaderna eller hos finansinstitut. Det 
utestående beloppet av lån eller kreditlinjer 
har begränsats till den tillgängliga margina-
len under taket för unionens egna medel för 
betalningsbemyndiganden. Enligt kommis-
sionens uppskattning uppgår detta belopp till 
högst 60 miljarder euro. Rådets förordning 
(EU) nr 407/2010 gällande den europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen trädde i 
kraft den 13 maj 2010. 

En medlemsstat som ansöker om lån eller 
kreditlinje från den finansiella stabilise-
ringsmekanismen ska först samråda med 
kommissionen och Europeiska centralbanken 
om saken och lägga fram ett utkast till eko-
nomiskt och finansiellt stabiliseringsprogram 
för kommissionen och ekonomiska och fi-
nansiella kommittén. Beslut om att bevilja ett 
lån eller en kreditlinje fattas av rådet med 
kvalificerad majoritet på grundval av ett för-
slag från kommissionen. I beslutet om att be-
vilja bistånd fastställs det totala lånebeloppet, 
den genomsnittliga löptiden för lånen, lånens 

beräkningsformel, det högsta antalet betal-
ningsposter, den tid under vilken lån kan be-
viljas samt övriga regler för beviljande av 
lån.  

Beslutet innehåller också sådana allmänna 
villkor för den ekonomiska politiken med 
hjälp av vilka en medlemsstat som får bi-
stånd ska få sin ekonomi- och finanspolitik 
på fötter samt förbättra sina möjligheter att få 
den finansiering den behöver på marknaden. 
Kommissionen och den medlemsstat som får 
bistånd ingår ett samförståndsavtal i vilket de 
allmänna ekonomisk-politiska villkor som 
rådet fastställt närmare anges. Samma förfa-
rande gäller också kreditlinjerna. I regel beta-
las lånet ut i trancher. Kommissionen säker-
ställer med jämna mellanrum att låntagaren 
iakttar de uppställda villkoren. När rådet har 
beslutat att bevilja lån, kan kommissionen 
låna de medel som behövs på marknaden. Al-
la utgifter som orsakas av den europeiska fi-
nansiella stabiliseringsmekanismen betalas 
av den medlemsstat som beviljas lån.  

Kommissionen kommer med Europeiska 
centralbanken överens om de arrangemang 
som gäller administreringen av lånen. Kom-
missionen ska inom sex månader efter det att 
förordningen har trätt i kraft, och vid behov 
var sjätte månad därefter, lämna en rapport 
till ekonomiska och finansiella kommittén 
och rådet om tillämpningen av förordningen 
och om huruvida de exceptionella händelser 
som utgör grund för antagandet av förord-
ningen kvarstår. Kommissionen ska vid be-
hov även foga förslag om ändring av rådets 
förordning till rapporten. 

 
2.2 Det europeiska finansiella stabi-

liseringsinstrumentet 

Avsikten är att om en medlemsstat som hör 
till euroområdet behöver finansiellt bistånd, 
ska det först betalas via den europeiska fi-
nansiella stabiliseringsmekanismen. Om 
medlen i Europeiska unionens gemensamma 
stabiliseringsmekanism har använts och det 
behövs mera lånefinansiering, ska långiv-
ningen i det andra skedet ske via ett special-
finansieringsbolag som bildas av de stater 
som hör till euroområdet. Staterna inom eu-
roområdet har kommit överens om att borgen 
för sådana lån kan ställas upp till ett belopp 
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av 440 miljarder euro. Namnet på det speci-
alfinansieringsbolag som bildas är European 
Financial Stability Facility, det europeiska 
finansiella stabiliseringsinstrumentet.  

När det gäller borgensförbindelserna för 
det europeiska finansiella stabiliseringsin-
strumentet bestäms andelen för var och en av 
de stater som hör till euroområdet utifrån de-
ras andelar i Europeiska centralbankens 
tecknade kapital. Finlands andel kommer att 
vara 1,80 procent. Avsikten är att specialfi-
nansieringsbolagets verksamhet ska vara 
tidsbestämd. Enligt förslaget ska bolaget 
kunna bevilja lån i tre år. För att stabilise-
ringsmekanismens trovärdighet ska kunna 
garanteras är det viktigt att det europeiska fi-
nansiella stabiliseringsinstrumentet inrättas 
snabbt och att det kan utnyttjas vid behov.  

Staterna i euroområdet ska ännu sinsemel-
lan komma överens om detaljerna för det eu-
ropeiska finansiella stabiliseringsinstrumen-
tet och dess verksamhet. Det tekniska arbetet 
i anslutning till detta har inletts. Finansmi-
nistrarna för de stater som hör till euroområ-
det kom den 17 maj 2010 preliminärt överens 
om grundelementen för det europeiska finan-
siella stabiliseringsinstrumentet. Alla stater i 
euroområdet är delägare i det europeiska fi-
nansiella stabiliseringsinstrumentet, och i 
dess direktion föreslås ingå en medlem från 
varje euroland. Europeiska kommissionen 
deltar som observatör. Det europeiska finan-
siella stabiliseringsinstrumentet inrättas i 
form av ett aktiebolag som lyder under lux-
emburgsk lag (European Financial Stability 
Facility Société Anonyme). Bolaget kommer 
att ha hemort i staden Luxemburg i Storher-
tigdömet Luxemburg.  

Enligt den luxemburgska lagstiftningen är 
minimikapitalet för ett aktiebolag 31 000 eu-
ro. Storleken av bolagets kapital och dess 
struktur har ännu inte fastställts. Med tanke 
på bolagets syfte är det mycket viktigt att de 
lån som bolaget emitterar har bästa möjliga 
kreditbetyg. Åtminstone i det inledande ske-
det kommer kapitalet sannolikt att vara täm-
ligen litet, men överenskommelsen om bil-
dande av bolaget torde innefatta en fullmakt 
för bolagsstyrelsen att vid behov öka kapita-
let. 

Det europeiska finansiella stabiliseringsin-
strumentet har som uppgift att emittera mass-

skuldebrevslån och andra skuldförbindelser 
samt att bevilja lån eller kreditlinjer i syfte att 
stödja sådana stater inom euroområdet som 
har drabbats av svårigheter. För att en stat 
ska bli beviljad lån från det europeiska finan-
siella stabiliseringsinstrumentet måste den 
följa de strikta villkoren i det ekonomiska 
saneringsprogrammet.  

Beslutsfattandet inom det europeiska finan-
siella stabiliseringsinstrumentet ska vara en-
hälligt, om inte något annat bestäms särskilt. 
Åtminstone besluten i alla viktiga frågor ska 
vara enhälliga. De till euroområdet hörande 
staternas andelar i borgensförbindelserna 
inom det europeiska finansiella stabilise-
ringsinstrumentet baserar sig på deras ande-
lar i Europeiska centralbankens tecknade ka-
pital. Finlands andel är sålunda 1,80 procent. 
Vid varje skuldebrev som emitteras inom 
ramen för det europeiska finansiella stabilise-
ringsinstrumentet begränsas borgensansvaret 
för varje enskild stat till 120 procent av skul-
debrevets kapital. Avsikten med detta är att 
säkerställa att de skuldebrev som emitteras 
får bästa möjliga kreditbetyg.  

Det föreslås att lånefinansiering via det eu-
ropeiska finansiella stabiliseringsinstrumen-
tet ska kunna beviljas i tre år efter det att in-
strumentet inrättats. Detta begränsar emeller-
tid inte giltighetstiden för masskuldebrevslån 
som det emitterat eller lån som det beviljat 
liksom inte heller giltigheten för borgen som 
beviljats av stater som hör till euroområdet.  

De stater som hör till euroområdet och det 
europeiska finansiella stabiliseringsinstru-
mentet ingår också ett ramavtal där det fast-
ställs bl.a. hur ett ekonomiskt saneringspro-
gram för en stat som ansöker om lånefinansi-
ering görs upp och godkänns. Avsikten är att 
kommissionen tillsammans med Europeiska 
centralbanken och IMF ska samråda om sa-
neringsprogrammet med den stat som ansö-
ker om lånefinansiering. Det föreslås att be-
slutet att godkänna ett ekonomiskt sanerings-
program ska fattas enhälligt av de stater inom 
euroområdet som kommer att ställa borgen. I 
ramavtalet kommer man också överens om 
förfarandena för att upprätta och godkänna 
låneprogrammet samt för att emittera mass-
skuldebrevslån via det finansiella stabilise-
ringsinstrumentet. I avtalet kommer man 
också överens om de praktiska frågor som 
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gäller borgen, och samtidigt förbereder man 
sig på att någon av de stater som omfattas av 
systemet begär lånefinansiering via det fi-
nansiella stabiliseringsinstrumentet.  

 
 

2.3 IMF:s andel  

Enligt de riktlinjer som Ecofinrådet fast-
ställde den 9 maj 2010 kan medlemsstater 
som försatts i kris eventuellt beviljas lånefi-
nansiering i form av ett samordnat sanerings-
program och finansieringspaket från Europe-
iska unionen och IMF. Som modell med tan-
ke på eventuella andra euroländer kommer 
man att använda Greklands sanerings- och 
finansieringsprogram samt i fråga om med-
lemsstater utanför euroområdet de stabilise-
ringsprogram som redan tillämpas i fråga om 
Ungern, Lettland och Rumänien. Innehållet i 
programmen samordnas mellan Europeiska 
unionen och IMF, liksom även uppföljningen 
och halvtidsöversynen av programmen. I en-
lighet med de tidigare programmen ska EU 
täcka 2/3 och IMF 1/3 av finansieringen. Ut-
ifrån dessa antaganden kommer EU:s stabili-
seringssystem på 500 miljarder euro tack 
vare IMF:s finansieringsandel att växa med 
ytterligare 250 miljarder euro till sammanlagt 
750 miljarder euro.  

Under 2009 beslutade man att mer än tre-
dubbla IMF:s resurser till ca 850 miljarder 
dollar. Till följd av detta har valutafonden nu 
tillräckliga resurser för en finansieringsinsats 
av denna storlek. IMF:s finansieringsbeslut 
fattas separat i varje enskilt fall. Från fin-
ländsk synpunkt är det bra att IMF deltar i 
EU:s stabiliseringssystem. Finland har redan 
länge understött tanken på att IMF deltar i 
eventuella stabiliseringsprogram och finansi-
eringspaket i EU-medlemsstater, inklusive de 
stater som hör till euroområdet, eftersom 
IMF har den erfarenhet som krävs för att ad-
ministrera kriser som gäller staternas betal-
ningsbalans och skulder. IMF:s deltagande i 
uppgörandet och uppföljningen av program-
men tillför programmen den trovärdighet 
som behövs. Medlemsstaterna i EU har också 
under det senaste året bidragit med en bety-
dande insats i IMF:s tilläggsfinansiering. EU-
staternas andel av tilläggsfinansieringen är 
125 miljarder euro. Därför är det naturligt att 

EU också kan tillgodogöra sig denna finansi-
eringsinsats. IMF:s deltagande innebär också 
att en större grupp av dess medlemsländer 
deltar i finansieringen av det europeiska sta-
biliseringssystemet, vilket betyder att finan-
sieringen inte enbart vilar på staterna i euro-
området. Detta minskar den risk som syste-
met medför för skattebetalarna. 

 
 
 

2.4 Det ekonomiska läget 

Det finns i huvudsak två bakomliggande 
orsaker till den utveckling som lett till att en 
europeisk finansiell stabiliseringsmekanism 
inrättats. Å ena sidan har en del av de stater 
som hör till euroområdet redan en längre tid 
fört en ansvarslös ekonomisk politik som ge-
nom underskott i de offentliga finanserna har 
lett till att staternas skuldnivåer stigit och så-
ledes ökat sårbarheten för störningar på 
marknaden. Till exempel Greklands offentli-
ga sektors bruttoskuld var redan 2007 nästan 
96 procent i förhållande till den totala pro-
duktionen.   

I bakgrunden fanns å andra sidan även fi-
nanskrisen, som bröt ut 2008 och som stater-
na inom euroområdet varit tvungna att an-
vända omfattande resurser på för att sköta, 
och samtidigt har den kraftiga avmattningen i 
den ekonomiska utvecklingen tydligt försäm-
rat staternas totala inkomster. Före finanskri-
sen 2007 var det genomsnittliga underskottet 
för den offentliga sektorn inom euroområdet 
endast 0,6 procent av bruttonationalproduk-
ten, nedan BNP, och enligt nuvarande upp-
gifter bröt Grekland som enda staten inom 
euroområdet mot kriterierna för underskott. 
Finanskrisen förändrade situationen totalt. 
Förra året var det genomsnittliga underskot-
tet 6,3 procent av BNP, endast Luxemburgs 
och Finlands underskott stannade under grän-
sen på 3 procent. I flera av euroområdets 
medlemsstater var underskottet nästan 10 
procent eller klart mera av BNP. Den offent-
liga sektorns underskott i Spanien, Irland och 
Grekland sjönk rentav till 11—14 procent i 
förhållande till BNP. Den offentliga ekono-
mins underskott i Portugal växte under ett år 
från under 3 procent till 9,4 procent av BNP 
förra året. 
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Den stegvisa eskaleringen av Greklands 
problem och oklarheterna i fråga om det fak-
tiska läget för de offentliga finanserna från 
och med senhösten 2009 samt marknadernas 
misstro mot de i februari 2010 överenskomna 
stabiliseringsåtgärdernas tillräcklighet med-
förde till slut att situationen i Grekland till-
spetsades i början av maj. Marknadsläget 
hade också mera allmänt blivit osäkrare un-
der början av våren, vilket syntes som en 
sänkning av prisen och en höjning av räntor-
na på masskuldebrevslånen i de EU-
medlemsstater som är mest skuldsatta och 
vars skulder ökar snabbast. 

Efter beslutet att aktivera euroområdets och 
IMF:s stödlån till Grekland, som offentlig-
gjordes söndagen den 2 maj 2010, lugnade 
sig marknadsläget tillfälligt, men efter det 
steg räntorna på nytt och aktiemarknaden 
sjönk. Tydliga symptom på smitta från den 
grekiska krisen kunde skönjas i statslånen för 
Portugals, Spaniens och Irlands del. Lös-
ningen på situationen i Grekland räckte helt 
tydligt inte till för att stabilisera situationen. 

I slutet av samma vecka, fredagen den 7 
maj, blev marknadsläget ohållbart och rän-
torna på lånemarknaden steg kraftigt i syn-
nerhet i de problemdrabbade länderna. Kri-
sen höll på att spridas okontrollerat. Räntan 
på Greklands tvååriga statliga lån steg till 
över 18 procent och en kraftig ökning kunde 
igen observeras i fråga om räntorna på också 
Portugals, Spaniens och Irlands lån. Mark-
nadsaktörerna sände ytterst oroväckande sig-
naler. På marknaden rådde en panikartad för-
säljningsstämning. 

Förutom en höjning av staternas lånekost-
nader började krisen också hota det europeis-
ka banksystemet och härigenom återhämt-
ningen av ekonomin i hela euroområdet. Ef-
tersom den europeiska banksektorn har bety-
dande fordringar i staternas masskuldebrev, 
uppstod det i bedömningarna en djup oro 
även över banksystemets soliditet. Mot slutet 
av veckan syntes allt tydligare tecken på att 
misstroendet mellan bankerna växte snabbt. 
Situationen började bli oroväckande lik hän-
delserna hösten 2008. Det var tydligt att 
kraftfulla åtgärder behövdes för att stabilisera 
situationen och hindra en dominoeffekt på fi-
nansmarknaden. 

Om de beslut som behövdes inte hade fat-
tats, skulle konsekvenserna ha varit allvarliga 
och vittgående. Det fanns redan sådana teck-
en på marknaden som tydde på att de aktörer 
som normalt placerar i euroområdets mest 
skuldsatta staters lån var ovilliga att öka sitt 
innehav och snarare försökte bli av med sina 
placeringar. Om detta hade fortsatt skulle det 
ha lett till en kraftig sänkning av priset på 
dessa staters lån och på motsvarande sätt till 
en ökning av räntorna. I en extrem situation 
skulle handeln på sekundärmarknaden i prak-
tiken ha upphört nästan helt och emitteringen 
av nya lån skulle ha försvårats avsevärt. Den 
kraftiga sänkningen av priset på lån skulle i 
sin tur ha avspeglats i resultaten och solidite-
ten för de banker som placerat i dem som vä-
xande värderingsförluster. Ovissheten mellan 
bankerna om storleken på de kommande för-
lusterna skulle troligen ha lett till liknande si-
tuationer som under finanskrisen, då banker-
na började misstro varandra och följderna var 
en kännbar höjning av risktilläggen för också 
korta räntor. Den kraftiga ökningen av sta-
ternas lånekostnader skulle i sin tur ha väckt 
misstankar om de mest skuldsatta ländernas 
förmåga att klara av sina åtaganden, vilket 
skulle ha ökat trycket att sälja och sålunda 
sänkt priserna ytterligare och förvärrat kri-
sen. 

Fredagen den 7 maj samlades regeringsche-
ferna från staterna inom euroområdet. Vid 
mötet kom man överens om att snabbt effek-
tivisera samordningen av den ekonomiska 
politiken och begärde att kommissionen 
omedelbart lägger fram ett förslag till en sta-
biliseringsmekanism för den europeiska eko-
nomin. Förslaget behandlades vid det extra-
insatta Ecofinrådsmötet som ordnades sön-
dagen den 9 maj. Ecofinrådet beslutade vid 
sitt möte om den stabiliseringsmekanism som 
beskrivs ovan i denna proposition och som 
består av flera delar. 

Den stabiliseringsmekanism som man kom 
överens om vid Ecofinrådsmötet och Spani-
ens och Portugals meddelanden som följde 
om ytterligare stabiliseringsåtgärder fick si-
tuationen att lugna ner sig och avlägsnade 
hotet om en akut kris på finansmarknaden. 
Räntorna på statslånen i de problemdrabbade 
länderna sjönk genast i början av veckan 
kraftigt och har sedan dess utvecklats stabilt. 
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Också premierna för statslånens kreditriskde-
rivat har sjunkit märkbart.  

Vid sidan av beslutet om en finansiell sta-
biliseringsmekanism har programmet för 
stödköp av värdepapper som inleddes av Eu-
ropeiska centralbanken och de nationella 
centralbanker som hör till eurosystemet varit 
en central faktor för att stabilisera marknaden 
för masskuldebrev från och med den 10 maj 
2010 . Europeiska centralbanken meddelade 
den 17 maj 2010 att eurosystemet använt 
16,5 miljarder euro till stödköp av värdepap-
per under veckan som började den 10 maj 
2010. Det har inte lagts fram någon specifi-
cering av hur köpen allokeras och inte heller 
av det totala beloppet för hela programmet 
för stödköp eller dess längd. Enligt bedöm-
ningar på marknaden koncentrerades eurosy-
stemets stödköp till början av veckan och 
hänförde sig i huvudsak till Europeiska unio-
nens mest skuldsatta staters lån. 

På marknaden råder det dock fortfarande 
en viss osäkerhet, vilket syns i räntorna på 
statslånen i euroområdets problemdrabbade 
länder. Det är emellertid klart att utan beslu-
tet om en stabiliseringsmekanism och Euro-
peiska centralbankens samtidiga initiativ till 
stödköp skulle situationen för närvarande va-
ra betydligt svårare. De aktuella problemen 
på lånemarknaden inom euroområdet har bi-
dragit till en försämring av eurons externa 
värde. I bakgrunden finns dock även mera 
omfattande farhågor om att tillväxten blir 
långsammare som en följd av att den ekono-
miska politiken stramas åt och stärkta för-
väntningar om att den låga räntenivån ska 
bevaras längre än vad som tidigare beräknats 
inom euroområdet. 

I bedömningarna på marknaden har inrät-
tandet av en europeisk finansiell stabilise-
ringsmekanism setts som en i hög grad posi-
tiv och nödvändig åtgärd, men det har på 
inget vis avlägsnat behovet av att genom 
snabba och målmedvetna åtgärder avhjälpa 
underskottet i de offentliga finanserna och 
riktningen på låneutvecklingen i synnerhet i 
de mest skuldsatta medlemsstaterna i euro-
området eller stater som befinner sig i en 
snabb skuldspiral. Med hjälp av stabilise-
ringsmekanismen får man tid för korrigeran-
de åtgärder utan att störningar på marknaden 
i form av kraftiga fluktuationer i räntorna 

ökar problemen när det gäller att stabilisera 
de offentliga finanserna och de europeiska 
bankernas balansräkning. 

 
 
 

3  Lagförslagens motivering 

1 §. I den föreslagna paragrafen föreskrivs 
om lagens tillämpningsområde. Enligt 
1 mom. får statsrådet ställa statsborgen för fi-
nansieringen av ett europeiskt finansiellt sta-
biliseringsinstrument på det sätt som före-
skrivs i den föreslagna lagen. 

I 2 mom. definieras europeiskt finansiellt 
stabiliseringsinstrument. Det europeiska fi-
nansiella stabiliseringsinstrumentet är aktie-
bolaget European Financial Stability Facility 
Société Anonyme, som det är meningen att 
bilda inom en snar framtid och som ska lyda 
under luxemburgsk lag. Bolaget ska ägas av 
alla medlemsstater i Europeiska unionen som 
hör till euroområdet. Bolagets uppgift blir att 
bevilja lån och kreditlinjer till de stater inom 
euroområdet för vilka ett ekonomiskt stabili-
seringsprogram har utarbetats, och att låna 
medel på de internationella kapitalmarkna-
derna för dessa lån och kreditlinjer. Det är 
meningen att bolaget ska anskaffa medel ge-
nom att emittera masskuldebrevslån och 
andra skuldförbindelser. Staterna inom euro-
området ställer i sin tur borgen för bolagets 
masskuldebrevslån och andra skuldförbindel-
ser. 

2 §. Enligt paragrafens 1 mom. får statsrå-
det utan krav på motsäkerhet ställa statlig 
proprieborgen som säkerhet för masskulde-
brevslån och andra skuldförbindelser som 
emitteras av det europeiska finansiella stabi-
liseringsinstrumentet samt för uppfyllandet 
av villkoren i dem. För att det finansiella sta-
biliseringsinstrumentet ska kunna försäkra 
sig om bästa möjliga kreditbetyg för de 
masskuldebrevslån och andra skuldförbindel-
ser som emitteras kan det behöva skydda sig 
mot ränte- och valutarisker. Därför föreslås 
det att borgen ska kunna ställas som säkerhet 
också för ränte- och valutaswappar i anslut-
ning till masskuldebrevslån och andra skuld-
förbindelser samt för uppfyllandet av villko-
ren i swapparna.  
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Statsborgen ställs för finansieringen av det 
europeiska finansiella stabiliseringsinstru-
mentet. Därför föreslås det inga krav på mot-
säkerhet. Ett krav på motsäkerhet av det fi-
nansiella stabiliseringsinstrumentet skulle de 
facto upphäva borgen när det europeiska fi-
nansiella stabiliseringsinstrumentet emitterar 
lån på kapitalmarknaderna.  

Borgen får ställas som säkerhet för skulder 
och anknytande ränte- och valutaswappar till 
ett värde av högst 7,92 miljarder euro. Det 
föreslagna beloppet motsvarar Finlands andel 
av borgensförbindelserna på totalt 440 mil-
jarder euro för finansieringen av det finansi-
ella stabiliseringsinstrumentet. Denna andel 
har bestämts utifrån Finlands andel i Europe-
iska centralbankens tecknade kapital.  

Enligt 2 mom. bestäms motvärdet av lån i 
andra valutor än euro enligt Europeiska cen-
tralbankens kurs på euron vid den tidpunkt 
när borgen ställs. 

3 §. Statsrådets allmänna sammanträde be-
slutar enligt 1 mom. om beviljande av sådan 
borgen som avses i lagen. Det är inte me-
ningen att borgen ska beviljas för hela belop-
pet på en gång, utan separat för varje mass-
skuldebrevslån och skuldförbindelse av annat 
slag som det europeiska finansiella stabilise-
ringsinstrumentet emitterar eller för varje 
skuldebrevemissionsprogram. 

Den föreslagna fullmakten att ställa borgen 
är nära förknippad med upprätthållandet av 
ekonomisk stabilitet inom euroområdet. En 
förutsättning för att få lån via det europeiska 
finansiella stabiliseringsinstrumentet är att 
den stat som anhåller om lån förbinder sig att 
följa det ekonomiska stabiliseringsprogram 
som har antagits av de övriga staterna inom 
euroområdet. Därför är det viktigt att riksda-
gen har en möjlighet att på behörigt sätt på-
verka de långivningsarrangemang för vilka 
statsborgen ställs.  

Besluten i anslutning till det europeiska fi-
nansiella stabiliseringsinstrumentet fattas inte 
inom ramen för Europeiska unionen eller 
dess institutioner, så det är inte fråga om så-
dana rättsakter, fördrag eller andra åtgärder 
som avses i 96 § 1 mom. i grundlagen och 
om vilka beslut fattas inom Europeiska unio-
nen. Således är inte heller grundlagens förfa-
randen för frågor som gäller unionen tillämp-
liga. I grundlagen anges de sätt som ärenden 

blir anhängiga på i riksdagen. Enligt dess 42 
§ kan statsrådet ge riksdagen meddelanden 
eller redogörelser i frågor som gäller rikets 
styrelse eller internationella förhållanden. 
För att trygga riksdagens ställning vid arran-
gemang som gäller långivning och borgens-
förbindelser föreslår man i 2 mom. att stats-
rådet innan det beslutar om beviljande av 
borgen ska ge riksdagen ett meddelande i 
frågan. 

Enligt 3 mom. kan statsrådet besluta att fi-
nansministeriet eller Statskontoret ska ge-
nomföra praktiska uppgifter i anslutning med 
beviljandet av borgen. 

4 §. Lagen om statens långivning samt 
statsborgen och statsgaranti (449/1988) til-
lämpas inte på statsborgen som avses i den 
föreslagna lagen. Om eventuella borgensav-
gifter ska bestämmas i överenskommelse 
mellan staterna inom euroområdet. 

5 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om lagens ikraftträdande. Enligt 2 mom. kan 
statsborgen som avses i lagen ställas i högst 
tre år från inrättandet av det europeiska fi-
nansiella stabiliseringsinstrumentet. Det eu-
ropeiska finansiella stabiliseringsinstrumen-
tets verksamhet är inte avsedd som ett per-
manent arrangemang. Staterna inom euroom-
rådet har kommit överens om att stabilise-
ringsinstrumentet kan bevilja lån eller kredit-
linjer i tre år från inrättandet. Eftersom in-
strumentet ännu inte har inrättats, föreslås det 
i bestämmelsen att fullmakten att bevilja 
borgen ska vara kopplad till inrättandet av 
instrumentet. I alla fall ska borgen dock stäl-
las minst till och med den 30 juni 2013.  

 
 

4  Konsekvenser 

Propositionen har inga direkta ekonomiska 
konsekvenser. Den föreslagna fullmakten att 
ställa borgen utgör en del av det finansiella 
stabiliseringspaket för euroområdet som län-
derna inom detta område deltar i. Ett sådant 
paket ökar den ekonomiska stabiliteten i hela 
euroområdet och således också i Finland. 
Dessutom ger det tid att vidta snabba sane-
ringsåtgärder inom de offentliga finanserna. 
Propositionen har således gynnsamma sam-
hällsekonomiska konsekvenser. 
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5  Beredningen av proposit ionen  

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet.  

 
6  Samband med andra proposi -

t ioner 

Till riksdagen har den 3 juni lämnats reger-
ingens proposition om en komplettering av 
den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 
2010 (RP 62/2010 rd). I förslaget föreslås ett 
tillägg på 1 miljon euro för förvärv av aktier i 
europeiska finansiella stabiliseringsinstru-
ment. Dessutom kommer till riksdagen över-
lämnas en separat proposition i fråga om den 
överenskommelse mellan staterna inom eu-
roområdet och det bolag som ska utgöra det 
europeiska finansiella stabiliseringsinstru-
mentet där man närmare avtalar om förfaran-
dena för beviljande av lånefinansiering och 
borgen.  
 

7  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

Enligt 82 § 2 mom. i grundlagen får stats-
borgen beviljas med riksdagens samtycke. 
Uttrycket ”riksdagens samtycke” innefattar 

inte bara samtycke genom beslut av riksda-
gen utan också samtycke i form av en lag. 
Enligt motiveringen till propositionen om 
grundlagen (RP 1/1998 rd) används lagfor-
men endast i fråga om generella fullmakter 
att bevilja vissa typer av borgensförbindelser 
och garantier. Riksdagens särskilda beslut 
krävs när det är fråga om borgensbeslut om 
vilka det inte finns bestämmelser i specialla-
gar. I sådana fall avser riksdagens samtycke 
en bestämd situation och innebär ingen gene-
rell fullmakt. Av lagen eller riksdagens sam-
tycke ska borgensförbindelsernas och garan-
tiernas maximibelopp framgå. Av lagförsla-
get framgår maximibeloppet av fullmakten 
att ställa borgen och dessutom till vem och 
för vilka åtaganden borgen kan ställas. 

I enlighet med det ovanstående kan lagför-
slaget enligt regeringens uppfattning behand-
las i vanlig lagstiftningsordning. 

 
 

8  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Statsrådet får i enlighet med denna lag stäl-

la statlig proprieborgen för finansieringen av 
ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstru-
ment. 

Med europeiskt finansiellt stabiliseringsin-
strument avses i denna lag aktiebolaget Eu-
ropean Financial Stability Facility Société 
Anonyme, med hemort i Storhertigdömet Lu-
xemburg. 

 
 
 

2 § 
Statsrådet får utan krav på motsäkerhet 

ställa statlig proprieborgen som säkerhet för 
masskuldebrevslån och andra skuldförbindel-
ser som emitteras av det europeiska finansiel-
la stabiliseringsinstrumentet och för ankny-
tande ränte- och valutaswappar samt för upp-
fyllandet av villkoren i dem. Borgen får gälla 
skulder och anknytande ränte- och valutas-
wappar till ett värde av högst 7,92 miljarder 
euro. 

Motvärdet av lån i andra valutor än euro 
beräknas enligt den gällande kurs på euron 

som Europeiska centralbanken publicerar vid 
den tidpunkt när borgen ställs. 

 
3 § 

Statsborgen enligt denna lag beviljas sepa-
rat för varje masskuldebrevslån och skuld-
förbindelse av annat slag som det europeiska 
finansiella stabiliseringsinstrumentet emitte-
rar samt för anknytande ränte- och valutas-
wappar eller för masskuldebrevslån och 
skuldförbindelser av annat slag samt för an-
knytande ränte- och valutaswappar som ingår 
i ett emissionsprogram. Statsrådets allmänna 
sammanträde beslutar om beviljande av 
statsborgen. 

Innan statsrådet beslutar om beviljande av 
statsborgen, ska riksdagen ges ett meddelan-
de i frågan.  

Statsrådet kan besluta att finansministeriet 
eller Statskontoret ska genomföra uppgifter i 
anslutning med beviljandet av statborgen. 

 
4 § 

Lagen om statens långivning samt stats-
borgen och statsgaranti (449/1988) tillämpas 
inte på statsborgen som avses i denna lag. 
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5 § 
Denna lag träder i kraft den      201 . 
Med stöd av denna lag kan statsborgen 

ställas i tre år från inrättandet av det europe-

iska finansiella stabiliseringsinstrumentet och 
minst till och med den 30 juni 2013. 

 

Helsingfors den 4 juni 2010 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


