
48. Deklaratsioon, mis käsitleb protokolli Taani kohta 

Konverents märgib, et Taani deklareerib, et õigusaktide puhul, mille nõukogu kas üksi või koos 
Euroopa Parlamendiga kavatseb vastu võtta ning mis sisaldavad nii sätteid, mis Taanit puudutavad, 
kui ka sätteid, mis Taanit ei puuduta, kuna nende õigusliku aluse suhtes kohaldatakse Taanit käsitleva 
protokolli I osa, ei kasuta Taani oma hääleõigust takistamaks vastu võtmast sätteid, mida Taani suhtes 
ei kohaldata. 

Lisaks sellele märgib konverents, et lähtuvalt konverentsi deklaratsioonist artikli 222 kohta 
deklareerib Taani, et Taani osalemine toimingutes ja õigusaktides, mis põhinevad artiklil 222, 
toimub vastavalt Taani seisukohta käsitleva protokolli I ja II osale. 

49. Deklaratsioon Itaalia kohta 

Konverents võtab arvesse, et Euroopa Majandusühenduse asutamislepingule 1957. aastal lisatud 
protokollil Itaalia kohta, mida muudeti Euroopa Liidu lepingu vastuvõtmisel, on järgmine sisu: 

„KÕRGED LEPINGUOSALISED, 

SOOVIDES lahendada teatavaid konkreetseid Itaaliaga seotud probleeme, 

ON KOKKU LEPPINUD järgmistes sätetes, mis lisatakse käesolevale lepingule: 

ÜHENDUSE LIIKMESRIIGID 

VÕTAVAD ARVESSE tõika, et Itaalia valitsus viib ellu kümne aasta pikkust majandusliku laienemise 
programmi, millega on kavas parandada Itaalia majanduse struktuuri tasakaalustamatusest tingitud 
olukorda, eelkõige varustades Lõuna-Itaalia ja Itaalia saarte vähemarenenud piirkonnad 
infrastruktuuriga ning luues tööpuuduse likvideerimiseks uusi töökohti; 

MEENUTAVAD, et selle Itaalia valitsuse programmi põhimõtteid ja eesmärke on vaaginud ja need 
heaks kiitnud rahvusvahelise koostöö organisatsioonid, mille liikmed liikmesriigid on; 

MÕISTAVAD, et Itaalia programmi eesmärkide saavutamine on nende ühistes huvides; 

LEPIVAD KOKKU selleks, et Itaalia valitsusel oleks hõlpsam seda ülesannet täita, soovitada ühenduse 
institutsioonidel rakendada kõiki käesoleva lepinguga ettenähtud meetodeid ja menetlusi ning 
eelkõige asjakohaselt kasutada Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Sotsiaalfondi ressursse;

ET 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/355
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