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SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 5 

 
 

Directiva Bolkestein 
 
 
Directiva Bolkestein (denumită și Directiva privind serviciile în cadrul pieței interne) este un act 
legislativ adoptat de UE în 2006, care a pus bazele unei piețe unice a serviciilor și a facilitat libera 
circulație a lucrătorilor europeni în statele membre ale Uniunii Europene în vederea căutării unui loc 
de muncă. Noile dispoziții legislative au fost controversate deoarece mulți lucrători din Europa 
Occidentală se temeau că lucrătorii migranți din Europa de Est, care ofereau servicii la prețuri mai 
mici, ar beneficia de un avantaj neloial față de ei și ar determina o scădere a prețurilor. Au avut loc 
proteste în masă și, la 21 martie 2005, aproape 100 000 de oameni s-au reunit la Bruxelles pentru a-
și manifesta nemulțumirea cu privire la directivă. Noul act legislativ a fost pus în aplicare în toate 
statele membre ale UE la 28 decembrie 2009. 
 
Directiva poartă numele lui Frederik „Frits” Bolkestein, comisarul european de la vremea respectivă 
care a supravegheat elaborarea acesteia. 
 
 
 „Instalatorul polonez” seduce Franța 
 
Consiliul polonez pentru turism a apelat la o imagine seducătoare a unui instalator polonez, pentru a 
contracara opiniile negative ale francezilor cu privire la lucrătorii est europeni.  
 „Instalatorul polonez” - un simbol al mâinii de lucru ieftine - a devenit o lozincă a campaniei 
franceze pentru un „nu” la referendumul privind Constituția UE.  
Noul afiș publicitar de pe site-ul Consiliului polonez pentru turism adresat vizitatorilor francezi spune 
„Rămân în Polonia - veniți în vizită”.  
Cititorii francezi au lăudat umorul afișului prin mesaje scrise pe site.  
Elzbieta Janik, purtătoarea de cuvânt a Consiliului polonez pentru turism, a declarat că ea și colegii 
săi au fost „deranjați că politicienii au utilizat o imagine negativă a Poloniei ... pentru a evita 
adevăratele probleme politice”. 
 
 
Schimbarea imaginii 
 
Afișul publicitar a fost realizat de Consiliul pentru turism din Varșovia pentru „a ne ajuta să creăm o 
imagine pozitivă a Poloniei”, a afirmat aceasta pentru site-ul BBC News. 
 „Nu merităm să fim etichetați astfel. La urma urmei, în Franța sunt o mulțime de zidari spanioli, de 
muncitori portughezi...” 
 „Aceasta a fost o reacție glumeață la dezbaterea politică - am vrut să le transmitem francezilor 
următorul mesaj: «Chiar dacă ați vorbit-o de rău, sunteți bineveniți în Polonia.»”, a afirmat aceasta. 
Ea a adăugat că ar putea fi realizate, de asemenea, afișe și tricouri cu chipeșul instalator polonez. 
 „Am fost sunați de cetățeni francezi care ne-au felicitat. Ne-au spus: «Nu suntem naivi. Știm că nu e 
vina instalatorilor polonezi.»”, a adăugat aceasta. 
 
Sursa: BBC News  
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Noul „instalator polonez”: o replică umoristică din partea Estului 
 
Sursa: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation 
 
 
Frederik Bolkestein, comisar european la vremea respectivă, a încercat să apere reforma pe care a 
propus-o, afirmând că de-abia așteaptă ca instalatorii polonezi să ajungă în cartierul lui în căutarea 
unui loc de muncă, „deoarece, în nordul Franței, unde locuiesc eu, este foarte greu să găsești un 
electrician sau un instalator”.  
 
Observațiile sale au dat naștere unor critici dure în Franța. Remi Pauvros, primarul localității 
Maubeuge, principalul oraș de lângă reședința din Franța a lui Bolkestein, i-a transmis fostului 
comisar o scrisoare deschisă în care îl informa că, în ediția locală a publicației Pagini Aurii, găsește nu 
mai puțin de 13 electricieni și instalatori. 
 
Sursa: Privatizationbarometer 


