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ZDROJOVÝ MATERIÁL č. 5 
 

Bolkensteinova smernica 
 
 
Bolkensteinova smernica (tiež známa ako smernica o službách na vnútornom trhu) je právny predpis, 
ktorý EÚ prijala v roku 2006 a ktorým sa vytvoril jednotný trh služieb. Umožnil európskym 
pracujúcim, aby sa za prácou voľne pohybovali po členských štátoch Európskej únie. Nový právny 
predpis vyvolal mnoho sporov, pretože západoeurópski pracujúci sa obávali, že migrujúci pracovníci 
z východnej Európy, ktorých služby boli lacnejšie, budú mať v porovnaní s nimi neoprávnenú výhodu 
a stlačia ceny. Došlo k masovým protestom, keď sa asi 100 000 ľudí 21. marca 2005 zhromaždilo v 
Bruseli a protestovalo proti smernici. Nový právny predpis implementovali všetky členské štáty EÚ 
28. decembra 2009. 
 
Smernica je pomenovaná po Frederikovi „Fritsovi“ Bolkensteinovi, vtedajšom európskom 
komisárovi, pod ktorého vedením sa vytvárala. 
 
 
 „Poľský inštalatér“ pozýva Francúzov 
 
Poľská turistická organizácia navrhla príťažlivý obraz poľského inštalatéra ako reakciu na francúzske 
negatívne argumenty o východoeurópskych pracujúcich.  
 „Poľský inštalatér“ – symbol lacnej pracovnej sily – sa stal sloganom francúzskeho tábora za „Nie“ 
počas referenda o európskej ústave.  
 „Zostávam v Poľsku, zastavte sa,“ hlása nová reklama na webovej stránke Poľskej turistickej 
organizácie venovanej francúzskym návštevníkom.  
Na stránke sú reakcie francúzskych čitateľov, ktorí oceňujú vtipnosť reklamy.  
Elżbieta Janik, hovorkyňa Poľskej turistickej organizácie, povedala, že ju a jej kolegov „rozčuľovalo, že 
politici využívali negatívny obraz Poľska, aby sa vyhli riešeniu skutočných politických problémov“. 
 
Premena imidžu 
Ako povedala pre webovú stránku BBC News, reklamu pripravila varšavská centrála Poľskej 
turistickej organizácie „s cieľom pomôcť nám vytvoriť pozitívny obraz Poľska“. 
 „Označkovali nás nálepkou, ktorú si nezaslúžime. Predsa vo Francúzsku je plno španielskych 
murárov, portugalských robotníkov...“ 
 „Bola to vtipná reakcia na politické debaty. Francúzom sme chceli odkázať: Napriek ohováraniu 
Poľska, ste vítaní,“ povedala. 
Dodala, že uvažujú aj o výrobe plagátov a tričiek s pekným poľským inštalatérom. 
 „Telefonovali nám Francúzi a blahoželali nám. Hovorili: Nie sme naivní, vieme, že na vine nie sú 
poľskí inštalatéri,“ dodala. 
 
Zdroj: BBC News  
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Nový „poľský inštalatér“: Vtipná reakcia z Východu 
 
Zdroj: BBC News © Polish Tourist Organisation 
 
 
Komisár EÚ Frederik Bolkestein obhajuje svoju navrhovanú reformu a hovorí, že sa nevie dočkať 
toho, že poľskí inštalatéri sa budú uchádzať o prácu v jeho štvrti, „pretože tam, kde bývam – na 
severe Francúzska – je zohnať elektrikára či inštalatéra veľmi ťažko.“  
 
Jeho výroky vyvolali vo Francúzsku ostrú kritiku. Rémi Pauvros, starosta Maubeuge, francúzskeho 
mesta pri ktorom býva Bolkenstein, poslal bývalému komisárovi otvorený list, v ktorom píše, že v 
miestnych zlatých stránkach našiel nie menej ako 13 elektrikárov a inštalatérov. 
 
Zdroj: Privatizationbarometer 


