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Директивата „Болкенщайн“
Директивата „Болкещайн“ (наричана също Директивата относно услугите на вътрешния пазар)
е закон, приет от ЕС през 2006 г., с който беше създаден единен пазар на услугите и се
предостави възможност на европейските работници да се движат свободно в държавите
членки на Европейския съюз, за да намерят работа. Новият закон предизвика противоречия,
тъй като много западноевропейски работници се страхуваха, че работниците мигранти от
Източна Европа, които предлагат своите услуги на по-ниски тарифи, ще имат несправедливо
предимство спрямо тях и ще предизвикат понижаване на цените. Състояха се масови протести,
като почти 100 000 души се събраха в Брюксел на 21 март 2005 г., за да демонстрират срещу
директивата. Новият закон беше транспониран във всички държави членки на 28 декември
2009 г.
Директивата е наречена така заради Фредерик „Фриц“ Болкещайн – тогавашният член на
Европейската комисия, под чийто надзор е изготвена тя.

„Полски водопроводчик“ примамва французите
Полският туристически съвет реши да използва изкусително изображение на полски
водопроводчик, за да противодейства на отрицателната реторика във Франция по отношение
на източноевропейските работници.
„Полският водопроводчик“— символ на евтина работна ръка — се превърна във Франция в
лозунг на лагера на противниците по време на референдума за конституция на ЕС.
„Аз оставам в Полша — а ти си добре дошъл при нас“, гласи новата реклама за френските
посетители на уебсайта на полския туристически съвет.
На страницата са показани съобщения от френска читатели, които хвалят доброто чувство за
хумор, демонстрирано с рекламата.
Елжбета Яник, говорител на Полския туристически съвет, заявява, че тя и нейните колеги са
били „раздразнени, че негативна представа за Полша се използва от политиците..., за да се
избегнат реалните политически проблеми“.

Промяна на имиджа
Рекламата е била изработена в централата на туристическия съвет във Варшава, „за да ни
помогне да създадем положителна представа за Полша,“ казва тя за уебсайта на „Би Би Си“
(BBC).
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„Сложиха ни етикет, който не заслужаваме. Нали във Франция има толкова много испански
зидари, португалски работници [...]“.
„Това беше хумористична реакция на политическия дебат – искахме да кажем на французите:
„Независимо от лошите неща, изговорени по адрес на Полша, сте добре дошли“, казва тя.
Тя добавя, че могат да бъдат изработени също така плакати и тениски със снимката на хубавия
полски водопроводчик.
„Французи ни се обаждаха по телефона, за да ни поздравят. Те ни казваха: „Не сме наивници,
знаем, че не са виновни полските водопроводчици“, добави тя.
Източник: BBC news

Нов „полски водопроводчик“: ответен удар на Изтока с чувство за хумор
Източник: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation
Фредерик Болкещайн, членът на Комисията на ЕС, се опита да защити предложената от него
реформа с мотива, че ще се радва да види полски водопроводчици да кандидатстват за работа
в неговия квартал, „тъй като е много трудно да се намери водопроводчик или електротехник в
града в Северна Франция, в който живея.“
Коментарите му предизвикаха остри критики във Франция. Реми Повро, кмет на Мобьож,
главният град в близост до дома на Болкещайн, изпрати на бившия член на Комисията
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отворено писмо, в което му съобщава, че може да намери цели 13 електротехници и
водопроводчици в местния справочник.
Източник: Privatizationbarometer
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