
48. Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska 

Konference bere na vědomí, že Dánsko s ohledem na právní akty, které přijme Rada buď sama, nebo 
společně s Evropským parlamentem, a které obsahují jak ustanovení použitelná na Dánsko, tak 
i ustanovení, jež na Dánsko použitelná nejsou, protože se na jejich právní základ vztahuje část 
I Protokolu o postavení Dánska, prohlašuje, že nevyužije svého hlasovacího práva k tomu, aby 
zabránilo přijetí ustanovení, která na Dánsko nejsou použitelná. 

Dále konference bere na vědomí, že na základě prohlášení konference k článku 222 Dánsko 
prohlašuje, že dánská účast na činnostech nebo právních aktech podle článku 222 se uskuteční 
v souladu s částí I a částí II Protokolu o postavení Dánska. 

49. Prohlášení o Itálii 

Konference bere na vědomí, že Protokol o Itálii připojený v roce 1957 ke Smlouvě o založení 
Evropského hospodářského společenství, pozměněný při přijetí Smlouvy o Evropské unii, uváděl 
toto: 

„VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, 

PŘEJÍCE SI vyřešit některé zvláštní otázky týkající se Itálie, 

SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují k této smlouvě: 

ČLENSKÉ STÁTY SPOLEČENSTVÍ 

BEROU NA VĚDOMÍ skutečnost, že italská vláda zahájila desetiletý program hospodářského rozvoje 
zaměřený na vyrovnání strukturální nerovnováhy italského hospodářství, zejména vybavením méně 
rozvinutých oblastí na jihu a na italských ostrovech a vytvořením nových pracovních míst s cílem 
odstranit nezaměstnanost; 

PŘIPOMÍNAJÍ, že zásady a cíle tohoto programu italské vlády byly vzaty na vědomí a schváleny 
organizacemi pro mezinárodní spolupráci, jichž jsou členské státy členy; 

UZNÁVAJÍ, že dosažení cílů italského programu je v jejich společném zájmu; 

SHODUJÍ SE na tom, aby orgánům Společenství bylo doporučeno s cílem usnadnit italské vládě 
splnění tohoto úkolu přijmout všechny prostředky a postupy umožněné Smlouvou, zejména 
přiměřené využití zdrojů Evropské investiční banky a Evropského sociálního fondu;
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