Crowdsourcing in de ICT: het vervolg
Op 14 november 2012 hebben Bob Bolte en Ernst Kuntz in Brussel een
gesprek gehad met Dennis de Jong, leider van de SP-vertegenwoordiging in
het Europees Parlement.
Het gesprek had als doel om de mogelijkheden te onderzoeken die ons (als
platform EOR Bondgenoten, resp. actiegroep Crowdsourcing) ten dienste
staan om de door ons geconstateerde praktijken op het gebied van
crowdsourcing via de Europese instanties verder te onderzoeken en
eventueel te komen tot maatregelen om de gevolgen hiervan voor de
(hoogwaardige) werkgelegenheid in Europa te beperken.
Een aantal aankopingspunten die voor dit doel besproken zijn:
 migratie van hoogopgeleiden;
 maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 samenhang met lokale c.q. Europese wet- en regelgeving (bijv.
ontslagrecht);
 het optreden van ongewenste verschijnselen, zoals “schijnzelfstandigen”.
Een commissie van het Europees Parlement die op dit onderwerp zou
kunnen worden aangesproken is de handelscommissie (international trade
committee). Omdat Dennis zelf niet in deze commissie zit, is het van belang
om andere sociaal gerichte parlementariërs te vinden die het initiatief willen
ondersteunen. Daarmee zou het initiatief kunnen leiden tot een zgn. own
initiative report. De bedoelde commissie onderschrijft de WTO-principes
voor liberalisering. Het is dus de kunst om de juiste parlementariërs te
vinden om langs deze weg aan de slag te gaan.
Een andere mogelijkheid is om een officiële brief aan Neelie Kroes te sturen,
die als vice-president van de Europese Commissie o.m. de digitale agenda
onder zich heeft. Dit zou als initiatief vanuit de vakbeweging kunnen worden
opgezet. In de vakbeweging zou hier gebruik kunnen worden gemaakt van
de juridische expertise in de vakbeweging zelf.
Complicerende factoren zijn:
 bij crowdsourcing gaat het niet echt om migratie (van mensen), maar
om aanbesteding van opdrachten over de hele wereld;
 de EU gaat over het recht binnen de EU maar niet daar buiten
(internationaal recht);
 de EU heeft handelsverdragen met diverse landen, die wellicht zouden
moeten worden aangepast;
 in essentie wordt er in de EU uitgegaan van vrijhandel;
 sommige vrijhandelsregels lijken te zijn verouderd.

