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48. Declarația cu privire la Protocolul privind poziția Danemarcei
Conferința ia notă de faptul că, în ceea ce privește actele juridice pe care Consiliul trebuie să le
adopte, separat sau împreună cu Parlamentul European, și care conțin dispoziții aplicabile Dane
marcei, precum și dispoziții care nu i se aplică acesteia din urmă deoarece se întemeiază pe o bază
juridică pentru care se aplică partea I din Protocolul privind poziția Danemarcei, Danemarca declară
că nu va face uz de dreptul său de vot pentru a se opune adoptării dispozițiilor care nu îi sunt
aplicabile.
În plus, Conferința ia notă de faptul că, pe baza declarației sale cu privire la articolul 222,
Danemarca declară că participarea sa la acțiuni sau la acte juridice în temeiul articolului 222 se va
realiza în conformitate cu părțile I și II din Protocolul privind poziția Danemarcei.
49. Declarația cu privire la Italia
Conferința ia act de faptul că Protocolul privind Italia, anexat în 1957 la Tratatul de instituire a
Comunității Economice Europene, astfel cum a fost modificat la adoptarea Tratatului privind Uniunea
Europeană, preciza următoarele:
„ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să rezolve anumite probleme speciale privind Italia,
CONVIN asupra dispozițiilor următoare, anexate la tratat:
STATELE MEMBRE ALE COMUNITĂȚII
IAU ACT de faptul că guvernul italian s-a angajat în punerea în aplicare a unui program de
expansiune economică pe zece ani având ca scop redresarea dezechilibrelor de structură din
economia italiană, în special prin asigurarea infrastructurii pentru zonele mai puțin dezvoltate din
sud și din insule și prin crearea de noi locuri de muncă în vederea eliminării șomajului;
REAMINTESC că acest program al guvernului italian a fost luat în considerare și aprobat pe baza
principiilor și a obiectivelor sale de către organizațiile de cooperare internațională ale căror
membre sunt;
RECUNOSC că atingerea obiectivelor din programul italian este o problemă de interes comun;
CONVIN, în vederea facilitării îndeplinirii acestei sarcini de către guvernul italian, să recomande
tuturor instituțiilor Comunității să pună în aplicare toate mijloacele și procedurile prevăzute de
tratat, recurgând în special la o utilizare adecvată a resurselor Băncii Europene de Investiții și ale
Fondului Social European;

