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ZADATAK 
 

VAŽNA OBAVIJEST 

U ovom je dokumentu opisana fiktivna situacija. Izrađen je isključivo za potrebe ove vježbe. Svako navođenje 
postojećih zemalja, međunarodnih organizacija, privatnih društava, službi i njihovih predstavnika i sl. 

izmišljeno je isključivo radi ilustracije. Ne smije se smatrati da eventualna izrečena stajališta predstavljaju 
mišljenje tih tijela ili osoba. Pri rješavanju zadatka kandidati se stoga moraju osloniti isključivo na informacije 

iznesene u vježbi, a ne na svoju prethodnu ekspertizu u relevantnom području. 

U ovoj se vježbi od Vas traži da zamislite da ste zaposleni kao administrator u Službi Europske komisije za integriranu 
pomorsku politiku. Svi materijali koji su Vam potrebni da biste se pripremili za intervju uvršteni su u ovu brošuru. Ona 
sadržava dokumente, izvješća i druge informacije koje trebate analizirati kako biste mogli odlučiti kako postupiti u 
situacijama koje će Vam se izložiti tijekom intervjua. 

Važno je da prihvatite situaciju kako je izložena. Možete isprintati dokumente, poredati ih redoslijedom koji Vama 
odgovara te prema potrebi dodati komentare ili bilješke.  Tijekom intervjua neće se ocjenjivati Vaše znanje o 
relevantnom području ni o temi ove vježbe. Stoga ih nije potrebno dodatno istraživati. Intervjuom za provjeru 
situacijske kompetencije procjenjuju se sljedeće opće kompetencije: analiziranje i rješavanje problema; sposobnost 
vođenja; učenje i razvoj; određivanje prioriteta i organiziranje rada; rad s drugima.  

Informacije ćete u svrhu pripreme za intervju moći samostalno proučavati sve do dana održavanja intervjua. Intervju će 
trajati 40 minuta. 
 

Za potrebe ove vježbe: 
Intervju će se održati u četvrtak, 24. siječnja 20XX. 

Prošla godina bila je 20XX. – 1, iduća će biti 20XX. + 1. 
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KONTEKST 
 
Glavni je cilj gospodarenja oceanima regulirati iskorištavanje i upravljanje svjetskim oceanima i njihovim resursima uz 
istodobno održavanje produktivnosti tih voda i unapređenje njihove sigurnosti, čistoće i zdravlja. Pod pokroviteljstvom 
Ujedinjenih naroda (UN) sklopljen je niz međunarodnih sporazuma koji čine opći okvir za međunarodno gospodarenje 
oceanima. 

Budući da Europska unija nema isključivu nadležnost u tom području, ona intervenira samo ako države članice ne 
mogu u dostatnoj mjeri postići ciljeve određenog djelovanja. Međutim Europska unija predana je daljnjem razvoju 
svojih politika gospodarenja oceanima, nadograđujući postojeći globalni okvir. Stoga je Služba Europske komisije za 
integriranu pomorsku politiku osnovala Radnu skupinu za gospodarenje oceanima, u kojoj se raspravlja o otvorenim 
pitanjima i predlažu rješenja.  

 

Pored toga osnovat će se i portal pod nazivom „Europska platforma za razmjenu podataka o moru” kako bi podaci o 
moru koje prikupljaju razne javne i privatne organizacije koje se bave promatranjem morâ bili lako dostupni i kako bi 
se mogli slobodno koristiti. Na tom će se portalu moći pristupiti europskim podacima o moru iz sljedeće četiri 
discipline: hidrografija, geologija, kemija i biologija. Svaka od te četiri discipline imat će i zasebnu stranicu. No te će 
stranice međusobno komunicirati radi generiranja interdisciplinarnih karata.  

Radna skupina za gospodarenje oceanima nadležna je za koordiniranje i nadziranje cjelokupnog rada na razvoju i 
pokretanju tog portala: 

1. Sve četiri stranice razvit će posebna projektna skupina sastavljena od stručnjaka iz Informatičkog odjela Službe 
za integriranu pomorsku politiku. Razvoj će započeti 1. veljače 20XX. i trajat će do kraja svibnja 20XX. (mjesec 
dana za svaku stranicu). 

2. Od 1. rujna 20XX. do kraja prosinca 20XX. stranice će ocijeniti tim internih konzultanata koji će testirati 
tehničke funkcije i prilagođenost korisnicima te kvalitetu podataka. Ocjena cijele platforme trajat će ukupno 
četiri mjeseca (mjesec dana za svaku stranicu).  

3. Informatički odjel utvrdit će interdisciplinarne standarde, tj. tehničke specifikacije za platformu, kako bi se 
zajamčila interoperabilnost podataka s različitih stranica. Ti će se standardi moći utvrditi tek na kraju postupka 
jer će se tijekom ocjene stranica možda otkriti nedostaci koji bi mogli dovesti do promjena tehničkih zahtjeva. 
Informatički odjel stoga će početi utvrđivati potrebne standarde u siječnju 20XX. + 1., za što će mu trebati 
otprilike četiri tjedna.  

Platforma mora biti spremna za puštanje u upotrebu 1. veljače 20XX. + 1, odnosno prije godišnje pomorske 
konferencije koja se uvijek održava u veljači.  
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1 Atlantska regija = zemlje uz obale Atlantskog oceana, među kojima su i četiri države članice Europske unije: Francuska, Irska, Portugal i Španjolska. 

EMISIJE CO2 IZ POMORSKOG PROMETA MORAJU SE PREPOLOVITI DO 20XX. + 20 
 29. listopada 20XX. – 1

Danas je u UN-ovu Uredu za pomorska pitanja, međunarodnoj organizaciji koja se bavi sigurnošću, zaštitom i 
okolišnom učinkovitošću pomorskog prometa, postignut iznimno važan dogovor: emisije CO2 iz pomorskog 
prometa moraju se do 20XX. + 20 smanjiti barem za pola.  

Europska komisija ispitat će kako se taj cilj može postići u Europskoj uniji, koja će što prije donijeti i objaviti nove 
mjere za sva brodarska poduzeća. 

BROJ INCIDENATA POVEZANIH S PIRATSTVOM ZNATNO SE POVEĆAO U 

ATLANTSKOJ REGIJI1 

22. listopada 20XX. – 1 

Piratstvo je velika prijetnja međunarodnom pomorskom prometu. U slučaju incidenta povezanog s piratstvom 
države članice Europske unije na koje se on odnosi odmah poduzimaju potrebne mjere. Međutim, nema sustavne 
koordinacije tih mjera ni dovoljno brze razmjene informacija sa svim relevantnim dionicima (druge zemlje, lučke 
uprave, brodarska poduzeća itd.). 

Europska komisija stoga je osnovala Savjetodavni odbor predstavnika država članica, koji će na temelju informacija 
prikupljenih od brojnih dionika izraditi europske smjernice protiv piratstva kako bi se piratski napadi što bolje 
spriječili, odvratili ili odgodili. 

Stoga će biti potrebno organizirati program osposobljavanja u području pomorske sigurnosti kako bi se svi 
zapovjednici brodova upoznali s tim smjernicama i primjenjivali ih u praksi. Pojedinosti o tom programu 
osposobljavanja još nisu utvrđene, no svakako je odlučeno da će se zapovjednicima brodova koji prođu 
osposobljavanje izdati certifikat. 

Na svjetskoj razini Japan i Kanada razmatraju mogućnost raspoređivanja svojih vojnih plovila na provedbu patrola i 
suzbijanje piratskih aktivnosti u međunarodnim vodama. Europski ured za obranu, koji pomaže ojačati obrambene 
kapacitete država članica, djelovat će kao veza s tim dvjema državama. 

 

 
Europska 
komisija 

 PRIOPĆENJA ZA MEDIJE
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 Spasimo oceane 
 https://www.spasimooceane.com 
 Omiljene stranice 

 

 
Vrijeme je za spas 
budućnosti naših mora 

4. studenoga 20XX. – 1 
 

Organizacija Spasimo oceane, koja predstavlja najveće neprofitne organizacije koje se bore 
protiv pomorskog onečišćenja, želi potaknuti Europsku uniju da zabrani visokougljična goriva. 
Dubokomorski teretni brodovi danas uglavnom upotrebljavaju pogonsko gorivo („nečisti” 
ostatak rafiniranja sirove nafte u benzin i dizelsko gorivo), što proizvodi više emisija CO2 od 
benzina ili dizelskog goriva.  

Jedno je dansko sveučilište nedavno provelo istraživanje o upotrebi niskougljičnih goriva u 
pomorskom prometu. Niskougljična goriva proizvode se održivo i uzrokuju manje onečišćenja 
ugljikom. Najčešća goriva tog tipa jesu biogoriva i čišća fosilna goriva kao što je prirodni plin.  

Još jedna mogućnost, dugoročno manje zanimljiva zbog količine izgubljenog vremena, je i 
spora plovidba: brodovi plove brzinom koja je znatno manja od maksimalne, čime se 
smanjuje potrošnja goriva i količina emisija CO2.  
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          Europska  
          komisija 

RADNA SKUPINA ZA GOSPODARENJE 
OCEANIMA 
ZAPISNIK S INTERNOG SASTANKA 

 
 
 
Datum: 21. siječnja 20XX. 
Prisutni: članovi Radne skupine za gospodarenje oceanima 
 
 
TEME DNEVNOG REDA 
 

CILJ U POGLEDU GLOBALNIH EMISIJA 
¤  Radna skupina je u suradnji s jednim irskim sveučilištem provela analizu tržišta o mogućnosti upotrebe 

solarnih ćelija kao alternativne tehnologije za napajanje brodova.  
Katrina je za kraj veljače 20XX. zakazala sastanak s poduzećem AlternaVessel, inovativnim poduzećem 
u tom području, na kojem će se raspravljati o rezultatima te analize tržišta. 

EUROPSKA PLATFORMA ZA RAZMJENU PODATAKA O MORU 
¤  Slobodna upotreba hidrografskih podataka omogućit će se pod uvjetom da se idući mjesec postigne 

sporazum između Europske komisije i Međunarodnog hidrografskog vijeća.  
¤  Svi podaci trebaju biti dostupni na novom portalu, čije stranice trebaju funkcionirati neovisno jedna o 

drugoj.  
U idealnom scenariju informacije s portala ne bi smjele biti dostupne vanjskim osobama (primjerice 
medijima) prije puštanja portala u upotrebu (tj. prije konferencije), a nikako ne prije dovršetka ocjene 
svih stranica! 

¤  S ocjenjivanjem stranica treba započeti tek šest mjeseci od početka njihova funkcioniranja, nakon što 
se stekne dovoljno iskustva u upotrebi portala. 

¤  Kako Informatički odjel ne bi radio dvostruki posao, svi zahtjevi za tehničke promjene moraju se 
grupirati i podnijeti zajedno.  
Informatički odjel pitanja može početi razvijati interdisciplinarne standarde nakon što stranice postanu 
potpuno funkcionalne. Od tog trenutka više neće biti moguće unositi tehničke izmjene.  
Radi interoperabilnosti, sve stranice moraju imati jednakovrijedne tehničke specifikacije. 

¤  Dodatna napomena: priprema komunikacijske kampanje (ako bude potrebna) traje otprilike dva 
mjeseca. 

NOVOSTI O TIMU 

¤  Eveline će biti na rodiljnom dopustu od kolovoza do studenoga 20XX. To ćemo morati uzeti u obzir 
kad je riječ o odnosima s javnošću.  

¤  Sandra je odlučila preuzeti novu ulogu: počinje raditi u Odjelu za arhiviranje u našoj Službi. Podsjetila 
nas je da svaka služba Europske komisije ima odjel za arhiviranje u kojem se čuvaju preslike svih 
službenih međuinstitucijskih i vanjskih komunikacijskih materijala.  
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PANEUROPSKI STRUČNJACI ZA POMORSTVO  
FORUM 

 
 
 
 

>  Smanjenje emisija CO2 u pomorskom prometu 
Roldão 7. siječnja 20XX. 

 Pozdrav svima! Što mislite o prijedlogu za zabranu visokougljičnih goriva? Ne vidim kako bi 
zemlje izvan Europe to mogle lako prihvatiti. Bojim se da će to vjerojatno uzrokovati 
probleme pri uvozu.   

 CITIRAJ ODGOVORI

Jeanne 8. siječnja 20XX. 
Slažem se s tobom, Roldão. Brojni brodovi danas mogu raditi samo na uobičajeno pogonsko 
gorivo, što znači da bi im trebalo zamijeniti motore. Zemlje u razvoju i manja brodarska 
poduzeća ne mogu si priuštiti tako velika ulaganja. 

 CITIRAJ ODGOVORI

Alexandra 9. siječnja 20XX. 

 

Slažem se s oboma i smatram da umjesto toga treba poticati sporu plovidbu. To je dobro 
poznato rješenje koje neki prijevoznici već primjenjuju radi uštede troškova goriva za 
kontejnerske brodove. Osim toga, to rješenje ne bi utjecalo na postojeće lučke objekte i 
trenutačno funkcioniranje luka.  

 CITIRAJ ODGOVORI

>  Piratstvo 
Franz 15. siječnja 20XX. 

 Pozdrav svima! Sviđa mi se ideja o osnivanju europske agencije protiv piratstva, koja bi 
djelovala kao neovisan centar za operacije i razmjenu znanja, s fokusom na koordinaciju, 
centralizirano donošenje odluka i razmjenu informacija među državama članicama. Manje 
države članice koje pojedinačno nemaju dovoljno snage i resursa za rješavanje talačkih 
incidenata imale bi koristi od podrške takvog priznatog tijela.  
Međutim, kad je riječ o osposobljavanju u području pomorske sigurnosti, mislim da bi 
edukacije trebala organizirati Europska komisija. Na taj bi način zapovjednici brodova dobili 
izvanrednu mogućnost za izgradnju široke mreže i razmjenu znanja i iskustva. 

 CITIRAJ ODGOVORI

Paul 15. siječnja 20XX. 

 Ne slažem se s tobom, Franz. Piratstvo je regionalni problem, a ne problem svih europskih 
voda. Stoga bi trebalo proširiti i optimizirati postojeće regionalne sporazume tako što bi se 
u njih uvrstila mreža nacionalnih osoba za kontakt. Takva bi se mreža mogla brzo prilagoditi 
lokalnim regionalnim potrebama i okolnostima, iskorištavanjem ekspertize i znanja iz svih 
uključenih zemalja. 
Što se tiče osposobljavanja, slažem se s tobom: broj sudionika vjerojatno će biti veći ako 
edukaciju bude organizirala Europska komisija jer su certifikati na razini Europske unije 
atraktivniji od nacionalnih. Osim toga, smatram da bi predavači trebali biti ljudi iz prakse 
(zapovjednici brodova, vojno osoblje itd.), koji imaju stvarno iskustvo u piratskim napadima. 

 CITIRAJ ODGOVORI 


