
48. Förklaring om protokollet om Danmarks ställning 

Konferensen noterar att Danmark förklarar att det inte kommer att använda sin rösträtt för att 
förhindra antagande av de bestämmelser som inte är tillämpliga på Danmark när det gäller 
rättsakter som ska antas av rådet ensamt eller gemensamt med Europaparlamentet och som 
innehåller både bestämmelser som är tillämpliga på Danmark och bestämmelser som inte är 
tillämpliga på Danmark, därför att de har en rättslig grund för vilken del I i protokollet om 
Danmarks ställning är tillämplig. 

Konferensen noterar dessutom att Danmark, på grundval av konferensens förklaring om artikel 222, 
förklarar att landets deltagande i åtgärder eller rättsakter enligt artikel 222 kommer att ske i enlighet 
med del I och del II i protokollet om Danmarks ställning. 

49. Förklaring om Italien 

Konferensen noterar att det i protokollet om Italien, som 1957 fogades till fördraget om 
upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, ändrat vid antagandet av fördraget om 
Europeiska unionen, preciseras följande: 

”DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA 

SOM ÖNSKAR lösa vissa problem avseende Italien, 

HAR ENATS OM följande bestämmelser som ska fogas till detta fördrag. 

GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER 

BEAKTAR att den italienska regeringen genomför ett tioårigt ekonomiskt utvecklingsprogram vars 
mål är att rätta till obalanserna i den italienska ekonomin i synnerhet genom att bygga upp en 
infrastruktur i de mindre utvecklade områdena i södra Italien och på de italienska öarna samt genom 
att skapa nya arbetstillfällen för att avskaffa arbetslösheten, 

HÄNVISAR TILL att principerna och målen i den italienska regeringens program har övervägts och 
blivit godkända av internationella samarbetsorgan i vilka medlemsstaterna är medlemmar, 

INSER att det ligger i deras gemensamma intresse att målen i det italienska programmet uppnås, 

ÄR ENIGA OM att rekommendera gemenskapens institutioner att använda alla de medel och 
förfaranden som föreskrivs i fördraget och då särskilt att på ett lämpligt sätt utnyttja 
Europeiska investeringsbankens och Europeiska socialfondens resurser för att underlätta 
genomförandet av den italienska regeringens uppgift,
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