
48. Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii 

Konferencja odnotowuje, że w sprawie aktów prawnych, które mają być przyjęte przez Radę 
stanowiącą samodzielnie lub wspólnie z Parlamentem Europejskim, zawierających przepisy 
zarówno mające zastosowanie do Danii, jak i nie mające do niej zastosowania, ponieważ opierają 
się na podstawie prawnej, do której stosuje się część I Protokołu w sprawie stanowiska Danii, Dania 
oświadcza, że nie będzie korzystać ze swojego prawa do głosowania, aby nie stanowić przeszkody 
dla przyjęcia przepisów, które nie mają zastosowania do Danii. 

Ponadto Konferencja odnotowuje, że na podstawie deklaracji Konferencji w sprawie artykułu 222 
Dania oświadcza, że będzie uczestniczyć w działaniach lub aktach prawnych w zastosowaniu 
artykułu 222 zgodnie z częścią I i II Protokołu w sprawie stanowiska Danii. 

49. Deklaracja dotycząca Włoch 

Konferencja bierze pod uwagę fakt, że Protokół w sprawie Włoch załączony w 1957 roku do 
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w wersji zmienionej podczas 
przyjmowania Traktatu o Unii Europejskiej stanowił, co następuje: 

„WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, 

PRAGNĄC rozwiązać niektóre szczególne problemy dotyczące Włoch, 

PODJĘŁY następujące postanowienia, załączone do niniejszego Traktatu: 

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WSPÓLNOTY 

BIORĄ POD UWAGĘ fakt, iż rząd Włoch jest w trakcie realizacji dziesięcioletniego programu 
rozwoju gospodarczego, którego celem jest zniesienie nierówności w gospodarce Włoch, 
w szczególności przez rozwijanie infrastruktury mniej rozwiniętych obszarów południowych 
Włoch oraz włoskich wysp, a także przez tworzenie nowych stanowisk pracy w celu likwidacji 
bezrobocia; 

PRZYPOMINAJĄ, że zasady i cele tego rządowego programu Włoch zostały przeanalizowane 
i zaakceptowane przez organizacje współpracy międzynarodowej, których Państwa Członkowskie 
są członkami; 

UZNAJĄ, że osiągnięcie celów włoskiego programu leży w ich wspólnym interesie; 

POSTANAWIAJĄ, pragnąc ułatwić wypełnienie tego zadania rządowi włoskiemu, zalecić instytucjom 
Wspólnoty stosowanie wszelkich metod i procedur przewidzianych w niniejszym Traktacie, 
i w szczególności odpowiednie korzystanie z zasobów Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego;
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