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48.

Jornal Oficial da União Europeia

C 326/355

Declaração sobre o Protocolo relativo à posição da Dinamarca

A Conferência regista que, no que respeita aos atos jurídicos que devam ser adotados pelo Conselho,
deliberando a título individual ou em conjunto com o Parlamento Europeu e que contenham
disposições aplicáveis à Dinamarca, bem como disposições que não lhe sejam aplicáveis por terem
fundamento jurídico a que é aplicável a Parte I do Protocolo relativo à posição da Dinamarca, a
Dinamarca declara que não fará uso do seu direito de voto para impedir a adoção das disposições
que não lhe sejam aplicáveis.
A Conferência regista ainda que, com base na declaração ad artigo 222.o, a Dinamarca declara que a
sua participação em ações ou atos jurídicos em aplicação do artigo 222.o se realizará em
conformidade com as Partes I e II do Protocolo relativo à posição da Dinamarca.
49.

Declaração relativa à Itália

A Conferência toma nota de que o Protocolo relativo à Itália, anexado em 1957 ao Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, com as alterações introduzidas aquando da adoção do
Tratado da União Europeia, rezava o seguinte:
«AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
DESEJANDO resolver certos problemas específicos respeitantes à Itália,
ACORDARAM nas disposições seguintes, que vêm anexas a este Tratado:
OS ESTADOSMEMBROS DA COMUNIDADE
TOMAM NOTA de que o Governo italiano se encontra empenhado na execução de um programa
decenal de expansão económica que tem por fim sanar os desequilíbrios estruturais da economia
italiana, designadamente através da dotação em equipamento das zonas menos desenvolvidas no Sul
e nas ilhas e da criação de novos postos de trabalho com o objetivo de eliminar o desemprego.
CHAMAM A ATENÇÃO para o facto de este programa do Governo italiano ter sido tomado em
consideração e aprovado nos seus princípios e objetivos por organizações de cooperação
internacional de que os EstadosMembros são membros.
RECONHECEM que a consecução dos objetivos do programa italiano corresponde ao seu interesse
comum.
ACORDAM, com vista a facilitar ao Governo italiano a realização desta tarefa, em recomendar às
instituições da Comunidade que ponham em execução todos os meios e procedimentos previstos no
Tratado, designadamente através de uma utilização adequada dos recursos do Banco Europeu de
Investimento e do Fundo Social Europeu.

