
GELİŞİM DÖNEMİ 
 
Avrupada filizlenmiş olan ‘’Halkın Avrupası’’ heyecanından beslenen ve Sporun 
vasıtasıyla topluluk şuurunu geliştirmek için İletişim ve Tanıtma kampanyalarının 
düzenlenmesini öngören ADONNINO RAPORU’ nun açıklanmasıyla körüklenmiş olan 
Spor teması Avrupa çevrelerinde 1980 yılında ivme kazanmıştır. 
 
AMSTERDAM DEKLARASYONU sporun Topluluk seviyesinde ele alınmasını sağlayan ilk 
kesin adım olmuştur. 
 
Bu Deklarasyonun akabinde, Topluluk, Aralık 1999 tarihindeki HELSİNKİ Toplantısında, 
Avrupa Konseyine sunduğu Raporda ve yine Konseyin 2000 yılı NICE Toplantısının 
sonucundaki Deklarasyonunda ilk kez sporla ilgili bütünsel bir görüş açıklamış oldu.  
   
Bu görüş spora, çeşitli politikaların uygulama alanlarında kullanılmak üzere bir yan 
araç gözüyle bakan geleneksel anlayışın artık aşıldığının işaretini veriyordu. 
 
NICE DEKLARASYONU sporun kendi içinde bağdaşık, tutarlı bir tarifini yapmakta, 
sporun sosyal işlevinin önemini ve Topluluğun her uygulamasında sporu hesaba katmak 
zaruretinin bulunduğunu, alt n  çizerek ifade etmektedir. Komisyon, spora dair ›
HELSİNKİ Raporunun içeriğine uymak ve takipçisi olmak görevini üstlenmitir. Bugün 
artık Topluluğun hukuk mevzuatında, spora ve onun kendine has özelliklerine hangi 
ölçülerde yer verileceği tartışma konusudur. 
 
Yazılım çalışmaları Şubat 2002 de başlamış ve Haziran 2003‘te bitmiş olan Avrupa 
Konvansyonu bu gibi tartışmalar için uygun bir Forum zemini hazırlamıştır. 
 
 Konvansyonun yaz l m na kat lan birçok üye ülk› › › e, her ülkenin mutad yetkilerini 
korumaya devam etmesi yanısıra , Birliğin, üyelerinin faaliyetlerini tamamlayıcı 
mahiyette girişimlerde bulunabilmesi teklifini getirmişlerdir. 
 
May s 2002’ de ALMERIA’da gayr  resmi olarak biraraya gelen Spor Bakanlar  olu› › mlu 
tepki vermiş ve onbir ülkenin temsilcileri toplantı sırasında Spora dair maddelerin 
Antlaşma metinlerinde yer alması istikametinde destek vermişlerdir. Bu durum Spor 
dünyasında da olumlu karşılanmıştır. 
 
Haziran 2003 ‘te Selanik’teki Avrupa Konseyi Toplantısında sunulmuş olan ANAYASA 
ANTLAŞMASI TASARISI TASLAĞI Madde III – 182 de Sporu ve onun eğitici ve sosyal 
işlevine atıfta bulunulmakta, Madde 16’da ise, Birliğin destek, koordinasyon veya 
tamamlayıcı tedbir gibi fiillerde bulunabileceği kaydedilmektir. Bu Antlaşma Tasarısı 
Ekim 2003’te başlaması beklenen Hükümetlerası Konferans için Referans Belge olarak 
kullan lacakt r. ›  
 


