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Písomné vyhlásenie o podpore talentov v Európskej únii

Európsky parlament,

– so zreteľom na dôraz, ktorý sa kladie na talent v rámci stratégie Európa 2020

– so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A. majúc na zreteli talent a kreativitu, ktoré tvoria základ inovácie a súťaživosti

B. majúc na zreteli, že každý európsky občan môže mať skrytý talent a neexistuje žiadne 
vekové obmedzenie na jeho objavenie

C. majúc na zreteli, že rozvoj talentov zvyšuje sebadôveru, možnosti zamestnania, sociálnu 
súdržnosť a mobilitu a je dôležitou zložkou každého programu zameriavajúceho sa na 
znevýhodnené skupiny

D. vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že v Európe je objavených stále menej a 
menej nadaných ľudí

E. majúc na zreteli vyhlásenie z Budapešti o podpore talentov, ktoré bolo schválené 8. apríla 
2011 predstaviteľmi 24 európskych krajín

1. vyzýva členské štáty, aby zvážili opatrenia, ktoré by podporili školské a mimoškolské 
činnosti na rozvoj talentov vrátane vzdelávania kvalifikovaných pracovníkov v oblasti 
vzdelávania, ktorých úlohou by bolo objavovať ľudí s talentom a pomáhať im

2. vyzýva Komisiu, aby vnímala  podporu talentov ako súčasť „neformálneho vzdelávania“ a 
prioritu v budúcich európskych stratégiách, ako sú napríklad stratégie, ktorými sa riadi 
Európsky výskumný priestor a Európsky sociálny fond

3. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali rozvoj celoeurópskeho systému 
zameraného na podporu talentov, ktorý by združoval spoločenstvá nadaných ľudí a 
európske centrá pre nadaných ľudí, čím by sa uľahčila spolupráca a rozvoj a šírenie tých 
najlepších praktík na podporu talentov

4. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby oslavovala Európsky deň nadaných ľudí

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných 
poslancov Rade, Komisii a vládam členských štátov.


