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GRADIVO ŠT. 5 
 
 

Bolkesteinova direktiva 
 
Bolkesteinova direktiva (imenovana tudi direktiva o storitvah na notranjem trgu) je pravni akt, ki ga 
je EU sprejela leta 2006, in s katerim je nastal enoten trg za storitve, ki je evropskim delavcem 
omogočil, da se v državah članicah Evropske unije pri iskanju zaposlitve svobodno gibljejo. Novi akt je 
bil sporen, ker se je veliko delavcev iz zahodne Evrope balo, da bodo migrantski delavci iz vzhodne 
Evrope, ki so za svoje storitve manj zaračunavali manj, zdaj imeli nepošteno prednost pred njimi in 
zniževali cene. Prišlo je do množičnih shodov in 21. marca 2005 se je v Bruslju zbralo skoraj 100.000 
ljudi, ki so protestirali proti direktivi. Novi pravni akt so 28. decembra 2009 začeli izvajati v vseh 
državah članicah EU. 
 
Direktiva se imenuje po Frederiku „Fritsu“ Bolkesteinu, nekdanjemu komisarju, ki je bedel nad 
njenim nastankom. 
 
 
„Poljski vodovodar“ vabi Francoze 
 
Na slabšalne francoske govorice o vzhodnoevropskih delavcih se je poljsko turistično združenje 
odzvalo z zapeljivo podobo poljskega vodovodarja.  
„Poljski vodovodar“ – simbol cenene delovne sile – je postal med referendumom o ustavi EU slogan 
v francoski kampanji proti tej ustavi.  
„Ostal bom na Poljskem – obiščite me“ se glasi novi oglas za francoske obiskovalce na spletišču 
poljskega turističnega združenja.  
Na spletišču so sporočila francoskih bralcev, ki hvalijo duhovit oglas.  
Predstavnica poljskega turističnega združenja Elzbieta Janik pravi, da se je s kolegi „jezila nad 
negativno podobo Poljske, ki so jo uporabljali politiki ..., da bi se izognili pravim političnim težavam“. 
 
 
Prenova podobe 
 
Oglas je nastal na glavnem sedežu turističnega združenja v Varšavi, da bi „prispeval k oblikovanju 
pozitivne podobe Poljske“, je izjavila za spletišče BBC News. 
„Dobili smo oznako, ki je nismo zaslužili. Nenazadnje je v Franciji veliko španskih kamnosekov, 
portugalskih delavcev ...“ 
„Bil je duhovit odziv na politično razpravo – Francozom smo hoteli reči: Kljub grdim besedam ste na 
Poljskem dobrodošli“, je dejala. 
Dodala je, da bodo morda začeli izdelovati tudi plakate in majice s postavnim poljskim 
vodovodarjem. 
„Prejeli smo klice Francozov, ki so nam čestitali. Rekli so: Saj nismo trapasti. Dobro vemo, da niso 
krivi poljski vodovodarji“, je dodala. 
 
Vir: BBC News  
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Novi „poljski vodovodar“: šaljiv odziv z vzhoda 
 
Vir: BBC News © Polish Tourist Organisation 
 
 
Komisar EU Frederik Bolkestein je v zagovor reforme, ki jo je predlagal, povedal, da bi zelo rad, da bi 
v njegovi soseščini delali poljski vodovodarji, „saj je na severu Francije, kjer živim, zelo težko najti 
električarja ali vodovodarja“.  
 
Njegove komentarje so v Franciji ostro obsodili. Župan Maubeugea, večjega mesta v bližini 
Bolkesteinovega francoskega doma, Rémi Pauvros je nekdanjemu komisarju poslal odprto pismo, v 
katerem je zapisal, da je na lokalnih rumenih straneh kar 13 električarjev in vodovodarjev. 
 
Vir: Privatizationbarometer 


