
48. Декларация относно Протокола относно позицията на Дания 

Конференцията отбелязва, че що се отнася до правните актове, които трябва да бъдат приети от 
Съвета, самостоятелно или съвместно с Европейския парламент, и които съдържат приложими към 
Дания разпоредби, както и разпоредби, които не са приложими към нея, тъй като се базират на 
правно основание, към което се прилага част I на Протокола относно позицията на Дания, Дания 
декларира, че няма да използва своето право на гласуване, за да се противопостави на приемането на 
разпоредбите, които не са приложими към нея. 

Конференцията отбелязва освен това, че въз основа на направената от нея декларация относно член 
222 Дания заявява, че участието ѝ в дейности или правни актове в изпълнение на член 222 ще се 
извършва в съответствие с части I и II от Протокола относно позицията на Дания. 

49. Декларация относно позицията на Италия 

Конференцията отбелязва, че Протоколът относно позицията на Италия, приложен през 1957 г. към 
Договора за създаване на Европейската икономическа общност, изменен при приемането на Договора 
за Европейския съюз, уточняваше че: 

„ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ, 

КАТО ЖЕЛАЯТ да уредят някои конкретни проблеми, свързани с Италия, 

СЕ ДОГОВОРИХА за следните разпоредби, които са приложени към Договора: 

ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ОБЩНОСТТА 

ОТБЕЛЯЗВАТ факта, че италианското правителство провежда десетгодишна програма на икономическо 
развитие, предназначена да поправи неравновесието в структурата на италианската икономика, по- 
конкретно чрез изграждането на инфраструктура в по-слабо развитите области в Южна Италия и в 
островите и чрез създаването на нови работни места с цел премахване на безработицата; 

ПРИПОМНЯТ, че принципите и целите на тази програма на италианското правителство бяха 
разгледани и одобрени от организациите за международно сътрудничество, в които членуват 
държавите-членки; 

ПРИЗНАВАТ, че в техен общ интерес е да бъдат постигнати целите на италианската програма; 

СЕ ДОГОВАРЯТ, с цел да улеснят италианското правителство при изпълнението на тази задача, да 
препоръчат на институциите на Общността да включат в действие всички методи и процедури, 
предвидени в Договора, и по специално да се възползват по подходящ начин от ресурсите на 
Европейската инвестиционна банка и на Европейския социален фонд;

BG 26.10.2012 г. Официален вестник на Европейския съюз C 326/355
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