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Declaraț ie scrisă referitoare la sprijinirea talentului în Uniunea Europeană 

Parlamentul European, 

– având în vedere importanț a acordată talentului în Strategia Europa 2020, 

– având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât talentul ș i creativitatea reprezintă fundamentele inovaț iei ș i competitivităț ii; 

B. întrucât orice cetăț ean european poate avea un talent ascuns ș i întrucât talentul poate fi 

descoperit la orice vârstă; 

C. întrucât sprijinirea talentului contribuie la cultivarea respectului de sine, sporind ș ansele 

de angajare, mobilitatea ș i coeziunea socială, ș i întrucât talentul este o componentă 

importantă în cadrul programelor ce vizează grupurile neprivilegiate; 

D. fiind profund preocupat de faptul că din ce în ce mai puț ine talente noi sunt descoperite 

în Europa; 

E. luând act de Declaraț ia de la Budapesta privind sprijinirea talentului, aprobată la 8 aprilie 

2011 de reprezentanț i din 24 de ț ări europene, 

1. invită statele membre să aibă în vedere adoptarea unor măsuri cu scopul de a promova 

forme curriculare ș i extracurriculare de sprijinire a talentului, incluzând stagii de formare 

pentru specialiș ti în domeniul educaț iei în vederea recunoaș terii ș i dezvoltării 

talentului; 

2. invită Comisia să considere sprijinirea talentului ca parte a „învăț ării non-formale” ș i ca 

o prioritate în viitoarele strategii europene, precum cele vizate de Spaț iul european de 

cercetare ș i Fondul social european; 

3. invită statele membre ș i Comisia să contribuie la dezvoltarea unei reț ele de sprijinire a 

talentului la nivel european, reunind comunităț ile care sprijină talentul, „punctele de 

talent” ș i centrele europene de talent, cu scopul de a facilita cooperarea, dezvoltarea ș i 

diseminarea celor mai bune practici de sprijinire a talentului; 

4. invită statele membre ș i Comisia să sărbătorească Ziua europeană a persoanelor cu 

capacităț i deosebite; 

5. încredinț ează Preș edintelui sarcina de a transmite prezenta declaraț ie, însoț ită de 

numele semnatarilor, Consiliului, Comisiei ș i guvernelor statelor membre. 


