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Písemné prohlášení o podpoře talentu v Evropské unii

Evropský parlament,
– s ohledem na to, že ve strategii Evropa 2020 je kladen důraz na rozvíjení talentu,
– s ohledem na článek 123 jednacího řádu,
A. vzhledem k tomu, že talent a tvořivost jsou základem inovací a konkurenceschopnosti;
B. vzhledem k tomu, že každý evropský občan může mít skrytý talent a že pro objevování
talentů neexistuje žádné věkové omezení;
C. vzhledem k tomu, že podpora talentu zvyšuje sebevědomí, zaměstnatelnost, sociální
mobilitu a soudržnost a je důležitým prvkem všech programů zacílených na znevýhodněné
skupiny;
D. vzhledem ke znepokojující skutečnosti, že v Evropě je objevováno stále méně a méně
nových talentů;
E. vzhledem k Budapešťskému prohlášení o podpoře talentu, které bylo podepsáno dne
8. dubna 2011 zástupci 24 evropských zemí;
1. vyzývá členské státy, aby zvážily přijetí opatření na podporu školních a mimoškolních
forem podpory talentu, včetně odborné přípravy pedagogických pracovníků, která jim
umožní talent rozpoznávat a rozvíjet;
2. vyzývá Komisi, aby v budoucích evropských strategiích, např. ve strategiích pro Evropský
výzkumný prostor a Evropský sociální fond, pokládala podporu talentu za součást
„neformálního učení“ a za prioritu;
3. vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly vytvoření celoevropské sítě na podporu
talentu, do níž by se zapojily komunity a zařízení podporující talent a evropská
talentcentra, s cílem usnadnit spolupráci a rozvíjet a šířit osvědčené postupy na podporu
talentu;
4. vyzývá členské státy a Komisi, aby slavily Evropský den talentu a nadání;
5. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení předal společně se jmény signatářů Radě,
Komisi a vládám členských států.
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