MATERIÁL č. 5
Bolkesteinova směrnice
Bolkesteinova směrnice (nazývaná také směrnice o službách na vnitřním trhu) je právním předpisem
EU z roku 2006, který vytvořil jednotný trh služeb a evropským pracovníkům umožnil volný pohyb
v rámci členských států Evropské unie za účelem hledání práce. Její ustanovení vyvolala spory, jelikož
mnoho pracovníků ze západních zemí se obávalo, že nově příchozí lidé z východní Evropy, jejichž
služby budou levnější, budou vůči nim nespravedlivě zvýhodněni a způsobí pokles cen. Proti jejich
příchodu se konaly masové demonstrace. 21. března 2005 se v Bruselu na protest proti této směrnici
shromáždilo téměř 100 000 lidí. Její ustanovení byla provedena ve vnitrostátních předpisech všech
členských států EU dne 28. prosince 2009.
Směrnice je pojmenována po Frederikovi „Fritsovi“ Bolkesteinovi, tehdejším evropském komisaři,
který práci na této směrnici vedl.

„Polský instalatér“ láká Francouze
Na obranu proti negativnímu francouzskému postoji vůči pracovníkům z východní Evropy přišla
polská agentura pro cestovní ruch s kampaní, v níž figuruje atraktivní polský instalatér.
Během referenda o evropské ústavě se polský instalatér – symbol levné práce – stal mottem tábora
francouzských odpůrců tohoto dokumentu.
V nové internetové kampani polské agentury pro cestovní ruch říká polský instalatér francouzským
návštěvníkům „Zůstávám v Polsku – přijeďte“.
Na stránkách agentury jsou uvedeny i ohlasy francouzských čtenářů, kteří se o vtipné kampani
pochvalně vyjadřují.
Mluvčí polské agentury pro cestovní ruch Elzbieta Janiková uvedla, že ji samotnou i její kolegy
„rozčilovalo, že politikové využívali negativní obraz Polska k tomu, (...) aby se vyhýbali skutečným
politickým problémům“.

Nová image
Na internetovém zpravodajském portálu stanice BBC uvedla, že kampaň vypracovalo varšavské
vedení agentury, „aby pomohlo vytvořit pozitivní obraz Polska“.
„Dali nám nálepku, kterou si nezasloužíme. Nakonec, ve Francii je plno španělských zedníků,
portugalských dělníků ...“.
„Tohle byla vtipná reakce na politickou debatu. Chtěli jsme říct Francouzům „I když o Polsku mluvíte
špatně, jste vítáni“, uvedla.
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Dodala, že se možná budou vyrábět i plakáty a trička s obrázkem atraktivního polského instalatéra.
„Francouzi nám volali a gratulovali nám. Říkali nám: ‚My nejsme hloupí. Víme, že polští instalatéři za
to nemůžou‘“, dodala.
Zdroj: BBC News

Zdroj: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation

Nový polský instalatér“: vtipný protiútok z východu
Komisař EU Frederik Bolkestein se snažil svou navrhovanou reformu obhajovat slovy, že by byl velmi
rád, kdyby se polští instalatéři v jeho bydlišti ucházeli o práci, „protože sehnat elektrikáře nebo
instalatéra v severní Francii, kde žiji, je velmi těžké“.
Jeho komentáře si ve Francii vysloužily ostrou kritiku. Rémi Pauvros, starosta Maubeuge, největšího
města poblíž Bolkesteinova francouzského bydliště, zaslal bývalému komisaři otevřený dopis, v němž
ho informoval, že v místním telefonním seznamu může nalézt celkem 13 elektrikářů a instalatérů.
Zdroj: Privatizationbarometer
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