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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 

Dan l-istudju huwa reazzjoni għas-sejħa tal-Parlament Ewropew għal valutazzjoni 

komprensiva tal-effetti fit-tul tal-ospitar tal-Programm tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura 

(ECoC). L-għan prinċipali tiegħu huwa li jeżamina l-kotra ta' materjal ippubblikat dwar l-

ospitanti tal-ECoC, sabiex: jidentifika l-aktar strateġiji komuni għas-suċċess; jirrevedi l-

evidenza tal-impatti u l-effetti fit-tul minn perspettiva kulturali, ekonomika, soċjali u ta’ 

politika; u jifhem l-isfidi rikorrenti prinċipali. 

 

Is-sejbiet ewlenin 

L-istorja u l-iżvilupp 

 

L-espansjoni tal-qafas operazzjonali u leġiżlattiv għall-Programm ECoC fil-livell tal-UE tista’ 

tinqasam fi tliet Fażijiet.  

 

 Fl-Ewwel Fażi (1985-1996), in-nomini kienu kkunsidrati attività intergovernattiva u 

ma kellhomx qafas leġiżlattiv. Il-bliet kienu tipikament nominati mill-Istat Membru 

tagħhom, u ħafna minnhom ma kellhomx ħin biex jiffinanzjaw jew jiżviluppaw 

inizjattivi speċifiċi għall-ECoC. 

 

 It-Tieni Fażi (1997-2004) introduċiet il-kriterji tal-għażla u d-dati ta’ skadenza għall-

offerti mill-1998 li qawwew b’mod konsiderevoli l-ambizzjoni tal-bliet u l-kapaċità 

tagħhom għal programmar speċifiku għall-ECoC. Il-Programm kiseb ukoll 

prominenza akbar permezz tal-inklużjoni tiegħu fil-programm(i) prinċipali tal-UE 

dwar il-kultura . 

 

 It-Tielet Fażi (2005-2019) ġabet magħha l-ewwel qafas leġiżlattiv għall-Programm, li 

sar Azzjoni tal-Komunità bi kriterji formali ta’ Dimensjoni Ewropea. Matul dan il-

perjodu, il-proċessi tal-għażla, tas-sorveljanza u tal-evalwazzjoni ġew iċċarati u 

msaħħa.  

 

Fl-2013, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Ministri u l-Kummissjoni Ewropea aġġornaw il-

qafas leġiżlattiv għall-Fażi li jmiss tal-ECoC, li tkopri bejn l-2020 u l-2033. 

 

L-approċċi għall-offerti 

 

Bil-prominenza dejjem akbar li l-Programm kiseb madwar l-Ewropa, il-proċess tal-offerti 

nnifsu sar stadju tal-ECoC ta’ profil għoli, b’bosta bliet issa jikkompetu bil-qawwa għan-

nomina nazzjonali tagħhom. 

 

F’termini ta’ viżjoni globali, l-objettivi l-aktar komuni espressi mill-kandidati ta’ suċċess 

huma ż-żieda fil-kapaċità/l-ambizzjoni tas-settur kulturali fil-belt ospitanti u li jgħollu l-

profil tal-belt u l-appell kulturali tagħha. Objettivi oħra enfasizzati mill-offerti rebbieħa 

jinkludu l-użu tal-ECoC bħala "katalista" għal miri ta’ żvilupp ekonomiku u soċjali. 

 

Il-punti qawwija tal-offerti rebbieħa l-aktar rikonoxxuti huma l-konsultazzjoni wiesgħa mal-

partijiet interessati u l-appoġġ għall-proposta tal-offerta; il-livell ta’ investiment propost; u 

programm artistiku ta’ kwalità għolja. Madankollu, in-nuqqas ta’ Dimensjoni Ewropea 

b’saħħitha hija dgħufija komuni tal-offerti. 
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L-approċċi tat-twassil u l-istrateġiji ta’ suċċess 

 

Il-professjonalizzazzjoni tal-proċess tal-ospitar matul iż-żmien wassal għall-ħolqien ta’ 

strateġiji komuni għas-suċċess li issa huma evidenti f’ħafna bliet. Fost l-aktar strateġiji 

notevoli nsibu:  

 

 L-iżvilupp ta’ viżjoni li taspira biex il-belt tiġi trasformata bl-użu tal-ECoC bħala 

katalista għal tibdil kulturali, soċjali u fid-dehra. 

 

 L-użu tal-ECoC biex jiġu ffaċilitati aġendi bejn is-setturi mmirati biex jippożizzjonaw 

jew jirripożizzjonaw belt u, kultant, ir-reġjun ta’ madwarha. 

 

 Il-ħolqien ta’ firxa bilanċjata ta’ attivitajiet b’tema għas-sena, spiss fil-forma ta’ 

staġuni distinti, biex tassisti fid-distribuzzjoni tar-riżorsi u fil-koordinazzjoni tal-

prijoritajiet tal-kummerċjalizzazzjoni. 

 

 L-ewwel tkabbir rapidu fl-attivitajiet tal-għeruq u mbagħad sforz sostnut biex 

jinħoloq impenn ma’ udjenza diversa kemm jista’ jkun possibbli, bl-appoġġ ta’ 

programmi soċjali strateġiċi u mogħnija b'finanzjament sostanzjali. 

 

Dawn il-fatturi komuni jissuġġerixxu ‘stil ECoC’ ta’ operazzjonijiet li jittejjeb jekk jiġi tradott 

formalment f’’kompetenza tal-ECoC’ komuni għal trasferiment aktar effikaċi tal-għarfien. 

 

L-effetti u l-impatti 

 

Għalkemm it-twessigħ tal-objettivi tal-ospitanti wassal għal żieda fil-volum u l-kobor tal-

impatti rrappurtati, dawn it-talbiet mhumiex dejjem appoġġjati minn evidenza L-oqsma ta’ 

impatt pożittiv li għalihom l-evidenza hija aktar b’saħħitha jinkludu: 

 

L-impatti kulturali u tad-dehra 

 

 Il-Programm jista’ jkollu effett sinifikanti biex isaħħaħ in-netwerks, jiftaħ 

kollaborazzjonijiet ġodda, jinkoariġġixxi t-tkomplija ta' xogħlijiet ġodda u jkabbar il-

kapaċità u l-ambizzjoni tas-settur kulturali. 

 

 Ħafna bliet ospitanti bi profil baxx (jew anke negattiv) gawdew rinaxximent tal-

immaġni tagħhom u rnexxielhom jippożizzjonaw ruħhom bħala ċentri kulturali. 

 

L-impatti soċjali 

 

 L-aktar impatt soċjali pożittiv tal-Programm huwa l-effett tiegħu fuq il-perspettivi 

taċ-ċittadini lokali fuq il-belt tagħhom u s-sens ta’ kburija. 

 

 Oħrajn jinkludu d-diversifikazzjoni jew it-tkabbir tal-udjenzi kulturali waqt is-sena 

tal-ECoC. 

 

L-impatti ekonomiċi 

 

 Il-Programm kellu effett konsiderevoli fuq ix-xejriet turistiċi immedjati jew fuq żmien 

medju fi proporzjon kbira tal-bliet. Dan, imbagħad, jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq 

l-ekonomija tal-belt. 
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Huwa aktar diffiċli li dak li jkun jagħti prova tal-impatti fuq oqsma oħra huma, iżda dan 

huwa parzjalment dovut għall-fatt li l-metodoloġiji xierqa għall-ġbir tad-dejta huma aktar 

kumplessi. L-iżvilupp ta’ tekniki ġodda għall-involviment tal-komunitajiet (eż. 

opportunitajiet ta’ volontarjat u ta’ taħriġ) dan il-qasam tal-impatt tal-ECoC jagħmlu wieħed 

li aktarx jiżviluppa fil-futur. Id-Dimensjoni Ewropea hija qasam ieħor b’potenzjal ta’ impatt 

ikbar, partikolarment minħabba l-implimentazzjoni ta’ kriterji rfinuti u aktar appoġġ għall-

monitoraġġ. 

 

L-isfidi u l-ostakoli 

 

L-isfidi bikrija li l-biċċa l-kbira minnhom ġew megħluba, permezz tar-regolamentazzjoni, il-

professjonalizzazzjoni u l-esperjenza miksuba, jinkludu:  

 

 Nuqqas ta’ ppjanar jew approċċi fjakki mil-lat tas-sostenibbiltà. 

 

 Komunikazzjonijiet inkonsistenti u strateġiji fjakki ta’ kummerċjalizzazzjoni u 

markar.  

 

Madankollu, sfidi oħra evolvew maż-żmien jew jibqgħu jeżistu, bħal:  

 

 Il-kapaċità tal-ECoCs li jipproponu viżjoni ċara li tista’ tassigura sjieda lokali.  

 

 Bilanċjar adegwat ta’ aġendi kulturali, soċjali u ekonomiċi. 

 

Ir-rekwiżit tad-Dimensjoni Ewropea huwa sfida partikolarment prominenti (minkejja l-

espansjoni ta’ sorveljanza u evalwazzjoni ffinanzjati mill-UE), b’ospitanti li rari jwettqu l-

wegħdiet tal-offerti oriġinali, jew jitħabtu biex juru suċċess minħabba l-inadegwatezza 

storika ta’ mekkaniżmi tal-ġbir tad-dejta f’dan il-qasam u aġendi lokali li jiddominaw fuq 

aspirazzjonijiet internazzjonali. 

 

In-nuqqas ta’ trasferiment ta’ għarfien formali bejn l-ospitanti tal-ECoC huwa ostaklu kbir 

ieħor. Netwerks informali ta’ organizzaturi ECOC huma apprezzati ħafna bħala sors tal-

ewwel esperjenza, u kien hemm tkabbir fir-riċerka ppubblikata sa mill-2005, bi studji 

komparattivi użati b’mod estensiv. Madankollu, ħafna evalwazzjonijiet għandhom nuqqas 

ta’ kontinwità u, b’mod ġenerali, il-kwalità u l-komparabilità tal-evidenza disponibbli huma 

ta' livell baxx. 

 

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

 

Il-Programm ECoC huwa avveniment internazzjonali matur li kapaċi jifforma xejriet fl-

ospitar tal-avveniment kulturali ewlieni, iżda l-kalkolu tal-valur reali tiegħu jeħtieġ 

valutazzjoni koordinata aħjar. Xi wħud mir-rakkomandazzjonijiet ewlenin tal-istudju 

jinkludu: 
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Għall-organizzaturi tal-ECoC: 

 Poġġu ambizzjoni kulturali, maqbula mal-partijiet interessati ewlenin, fil-qalba ta' viżjoni 

tal-ECoC distinta, jew billi torbtuha ma’ strateġiji kulturali eżistenti jew billi tużaw l-ECoC 

bħala pjattaforma għal strateġija ġdida mmexxija mill-kultura. 

 

 Żguraw li din il-viżjoni tinftiehem mit-tim ċentrali qabel ma tipprovaw tikkomunikawha 

fil-wisa’, b'tali mod li tevitaw li jinħolqu aspettattivi pubbliċi mhux realistiċi. 

 

 Poġġu lill-politiċi lokali fiċ-ċentru tal-appoġġ tal-ECoC minflok fl-operazzjonijiet; żguraw 

trasparenza pubblika; u bbilanċjaw l-indipendenza artistika mal-ħtieġa li tkun inklussivi u 

rappreżentattivi ta’ kostitwenti differenti. 

 

 Aċċettaw li stadji differenti tal-avveniment jistgħu jeħtieġu ħiliet differenti u ppjanaw 

minn qabel għat-telf potenzjali ta’ persunal. 

 

 Appoġġjaw it-tiswir ta' wirt għal wara l-ECoC bil-ħatra ta’ task force ta’ tranżizzjoni biex 

tieħu ħsieb it-trasferiment lura lejn il-partijiet interessati tal-belt. 

 

 Iftħu dibattiti lokali dwar il-valur tad-Dimensjoni Ewropea u esploraw ir-relazzjonijiet 

bejn il-kulturi lokali u dawk Ewropej, aktar milli tipprogrammaw għalihom separatament. 

 

 

Għall-organizzaturi u r-riċerkaturi tal-ECoC: 

 Appoġġjaw it-trasferiment tal-għarfien billi tipprovdu dejta ta’ kwalità għolja permezz ta’ 
sett komuni ta’ indikaturi definit mill-Kummissjoni. 

 

 

Għall-Kummissjoni Ewropea: 

 Inkoraġġixxi l-kontinwità tal-persunal tal-ECoC u avża li l-persunal importanti jibqa’ fejn 

ikun għal sitta sa tnax-il xahar wara l-avveniment; iżda kun miftuħa għal bidliet li 

jiżguraw ħiliet adegwati f’kull stadju tal-proċess tal-ospitar. 

 

 Oħloq sett komuni ta’ indikaturi u qafas komuni għall-ġbir tad-dejta.  

 

 Ikkunsidra li talloka parti mill-finanzjament mogħti mill-UE għar-riċerka dwar l-ECoC, 

sabiex id-dejta kollha tal-ospitanti tinkludi aspetti rilevanti għal-impatti u l-wirt tal-

Programm, lil hinn mill-ambjent lokali. 

 

 Aħdem biex jitwaqqaf ċentru ta’ dokumentazzjoni tal-ECoC ċentralizzat għall-arkivjar 

affidabbli tad-dejta. 

 

 

Għall-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament u l-Kunsill: 

 Irriformulaw il-parir uffiċjali sabiex l-aspirazzjoni għall-indipendenza mill-politika ma 

tirriskjax id-diżimpenn politiku. 

 

 Issupplimentaw il-kriterji attwali tad-Dimensjoni Ewropea billi tinkoraiġġixxu l-ftuħ ta' 

dibattitu lokali. 

 

 Irrakkomandaw sett usa’ ta’ indikaturi li jappartjenu għad-Dimensjoni Ewropea u itolbu 

rendikont kwantitattiv kif ukoll kwalitattiv tar-riżultati rilevanti. 

 


