
48. Izjava v zvezi s Protokolom o stališču Danske 

V zvezi s pravnimi akti, ki jih mora sprejeti Svet sam ali skupaj z Evropskim parlamentom in 
vsebujejo določbe, ki se uporabljajo za Dansko, hkrati pa določbe, ki se zanjo ne uporabljajo, ker 
temeljijo na pravni podlagi, za katero se uporablja prvi del Protokola o stališču Danske, Konferenca 
ugotavlja, da Danska izjavlja, da ne bo uporabila svoje glasovalne pravice za preprečitev sprejetja 
določb, ki se zanjo ne uporabljajo. 

Poleg tega Konferenca ugotavlja, da na podlagi njene izjave o členu 222 Danska izjavlja, da bo njeno 
sodelovanje pri ukrepih ali pravnih aktih na podlagi člena 222 potekalo v skladu s prvim in 
drugim delom Protokola o stališču Danske. 

49. Izjava o Italiji 

Konferenca se seznani z dejstvom, da je Protokol o Italiji, ki je bil leta 1957 priložen Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in spremenjen ob sprejetju Pogodbe o Evropski uniji, 
določal: 

„VISOKE POGODBENICE SO SE – 

V ŽELJI, da bi uredile nekatere posebne probleme, ki zadevajo Italijo, – 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priloga k tej pogodbi: 

DRŽAVE ČLANICE SKUPNOSTI 

SE SEZNANIJO z dejstvom, da italijanska vlada izvaja desetletni program gospodarskega razvoja za 
uravnovešenje strukturnih neskladij italijanskega gospodarstva, zlasti z opremljanjem manj razvitih 
območij južne Italije in otokov ter z ustvarjanjem novih delovnih mest za odpravljanje 
brezposelnosti, 

OPOZARJAJO na to, da so načela in cilje tega programa italijanske vlade preučile in odobrile 
organizacije za mednarodno sodelovanje, katerih članice so, 

PRIZNAVAJO, da je doseganje ciljev italijanskega programa v njihovem skupnem interesu, 

SE DOGOVORIJO, da z namenom olajšati italijanski vladi izpolnitev te naloge priporočijo 
institucijam Skupnosti uporabo vseh sredstev in postopkov iz te pogodbe, zlasti ustrezno uporabo 
sredstev Evropske investicijske banke in Evropskega socialnega sklada,
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