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Betreft:

Regels, normen en voorschriften en ten aanzien van commerciële crowdsourcing in
internationale handelsovereenkomsten

De Commissie voert namens de Europese Raad met een aanzienlijk aantal landen onderhandelingen
over vrijhandelsovereenkomsten. Diensten maken een steeds belangrijker onderdeel uit van deze
onderhandelingen. Met het oog op de veranderingen in de dienstensector als gevolg van de
technische vooruitgang in de digitale ruimte (d.w.z. informatie- en computertechnologie), is de
Commissie ook betrokken bij de onderhandelingen over een plurilaterale dienstenovereenkomst.
Deze veranderingen hebben tevens hun weerslag op de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en
arbeidsnormen. Een van deze veranderingen is "crowdsourcing", oftewel het besluit van een bedrijf
of instelling om een ooit door werknemers vervulde functie uit te besteden aan een ongedefinieerd
(en in het algemeen groot) netwerk van personen in de vorm van een open oproep via internet.
1.

Is de Commissie zich bewust van het feit dat bepaalde aspecten van crowdsourcing, in het
bijzonder de betaling van loon aan gecrowdsourcete werknemers, geleid hebben tot
bezorgdheid onder belangrijke belanghebbenden, namelijk vakbonden in de EU, omdat
gecrowdsourcete werknemers (met name als zij afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden)
bestaande lonen en arbeidsvoorwaarden kunnen ondermijnen?

2.

Is de Commissie het ermee eens dat crowdsourcing niet mag bijdragen aan de ondermijning van
fundamentele arbeidsnormen, en dat bedrijven die gebruikmaken van gecrowdsourcete
werknemers zich in ieder geval moeten houden aan het overeengekomen minimumloon van het
land waar de gecrowdsourcete werknemer en/of het bedrijf zijn gevestigd? Is de Commissie het
ermee eens dat er behoefte is aan gemeenschappelijke regelgeving op het gebied van
crowdsourcing? Wordt de kwestie aangepakt in de plurilaterale dienstenovereenkomst? Zo nee,
is de Commissie voornemens de kwestie aan te pakken in een andere geplande verordening of
richtlijn?

3.

De Commissie onderhandelt op dit moment over een vrijhandelsovereenkomst met India.
India heeft een sterke diensten- en ICT-sector. Wordt de kwestie crowdsourcing
besproken
tijdens de onderhandelingen over mode 1 in deze mogelijke toekomstige
overeenkomst? Stelt
de Commissie in het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling dat bedrijven in zowel de EU als India
overeenkomsten inzake minimumlonen en sociale en
arbeidsnormen in de respectieve landen
moeten naleven?
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