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Vize silnější a odolnější Evropy
po pandemii COVID-19
Evropská unie by měla hospodářsky prosperovat a být sociálně inkluzivní a environmentálně
udržitelná. Měla by všem složkám občanské společnosti zajišťovat dobré podmínky, aby se mohly
rozvíjet a žít v otevřené demokracii založené na hodnotách. Evropský hospodářský a sociální
výbor (EHSV) se bude v prvé řadě zasazovat o to, aby subjekty občanské společnosti k této celkové
vizi Evropy aktivně přispívaly a poskytovaly tvůrcům politik cenné poznatky, a Evropa tak měla
participativnější charakter a přijímala účinnější politická opatření, která budou lépe odpovídat
skutečné hospodářské, sociální a občanské situaci.
Toto funkční období bude poznamenáno pandemií COVID-19. Bohužel nás během něj čekají
časy nejistoty a hospodářských a sociálních problémů, kdy budou podniky bojovat o přežití
a zaměstnanci přicházet o práci. Do té doby, než bude k dispozici očkovací látka a bude všeobecně
akceptována, budou do naší „nové normality“ i nadále patřit omezování fyzického kontaktu,
nošení roušek, pořádání schůzí v hybridní podobě nebo na dálku a diskontinuita činnosti.
Za této situace je o to potřebnější, abychom
spojili síly, formulovali vizi nové Evropy po
pandemii COVID-19 a udělali všemožné pro
to, aby náš Výbor výrazně přispěl k procesu
oživení Evropy a posílení její odolnosti do
budoucna. Zároveň bude nezbytné posílit
v EHSV jednotu, zefektivnit jeho činnost
a navrátit mu vysokou prestiž.
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Evropa, která
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prosperuje
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Evropa, která
hospodářsky
prosperuje
Probíhající pandemie způsobila nejhorší hospodářský propad od konce druhé světové války
a ještě více prohlubuje existující nerovnosti. Je především nutné podpořit členské státy,
podniky, pracovníky a celou společnost, aby tuto krizi přečkali, vzpamatovali se z ní
a znovu rozproudili ekonomiky.
V rámci plánu na podporu oživení „Next Generation EU“ musí být poskytnuty finanční prostředky
nezbytné k překonání negativních hospodářských a sociálních důsledků pandemie. Je však nutné
zajistit, aby se tato finanční pomoc skutečně dostala k těm, kdo ji potřebují, například k lidem bez
práce a k podnikům, zejména pak podnikům malým a středním, které bojují o přežití.
Jen penězi však současnou situaci nevyřešíme. Je rovněž nutné provázat přechod na
digitalizovanější a ekologičtější hospodářství po pandemii se sociálním oživením. Zcela zjevně se
nám nepodařilo dosáhnout cíle vymanit do letošního roku 20 milionů lidí z chudoby a sociálního
vyloučení. Musíme teď tedy znásobit úsilí v tomto směru. Ti, kdo mohou, by měli pracovat.
Jestliže někdo nemůže, pak by mu měla společnost solidárně pomoci. Evropský pilíř sociálních
práv nám skýtá orientační bod na cestě k zajištění sociální konvergence.

Proces oživení po pandemii
Kromě rozsáhlých veřejných a soukromých investic potřebujeme dobře fungující jednotný trh,
abychom se z této krize rychle dostali. Je třeba odstranit zbývající překážky, které brání
nerušenému přeshraničnímu pohybu zboží, služeb, kapitálu, údajů a osob. Zároveň je nutné
zaručit také rovné podmínky, aby na jednotném trhu vládla spravedlivá hospodářská soutěž.
Během pandemie podnikly některé členské státy kroky, o nichž jsme si mysleli, že již patří pouze
do minulosti. Komise však promptně zareagovala a vytvořila tzv. zelené koridory, které usnadňují
pohyb materiálu a osob. V současné situaci je nezbytné obnovit důvěru mezi členskými státy.
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Je nutné:
• mít účinný plán na podporu oživení po pandemii COVID-19, aby bylo možné podpořit veřejné
a soukromé investice a solventnost v zájmu přetrvání podniků a zachování pracovních míst
a usnadnit vybudování konkurenceschopné, ekologické a digitální Evropy,
• uplatňovat moderní průmyslovou politiku, v jejímž
rámci budou zaváděna evropská digitální řešení,
• vytvořit vhodné podmínky pro zavádění inovací,
• zaručit konkurenceschopné náklady na energii,
• realizovat celoevropské projekty a investice
zaměřené na digitální a ekologickou logistiku,
• řádně uplatňovat a účinně prosazovat stávající
předpisy a zároveň omezit byrokracii, administrativní
zátěž a složité postupy v oblasti přeshraničního
obchodu, který má zvlášť velký význam pro malé
a střední podniky,
• poskytovat náležitou podporu venkovským
oblastem a zajistit v Evropě i nadále produkci
kvalitních potravin,
• vytvořit unii kapitálových trhů a bankovní unii, přičemž je třeba respektovat specifika a klíčovou
úlohu evropských bank, zabezpečit podnikům (zejména těm z kategorie malých a středních
podniků) alternativní zdroje financování, umožnit domácnostem optimální využívání úspor
a usnadnit přeshraniční investice.

Mimořádně důležitou otázkou zůstává digitální a ekologická transformace, kterou je třeba
začlenit do všech oblastí politiky. Měli bychom se zcela zaměřit na udržitelný rozvoj, s jehož pomocí
vybudujeme konkurenceschopné evropské hospodářství, v němž nikdo nebude opomíjen.
Proces oživení by neměl spočívat pouze ve znovunastolení původního stavu. Musíme vylepšit
opatření a pracovní metody a využít při tom výhod, které přinášejí probíhající změny.
Co se týče zdanění, v souvislosti se současnou pandemií se ukazuje, že členské státy více než
kdy jindy potřebují spolehlivé daňové příjmy, aby mohly poskytovat finanční pomoc lidem
a podnikům, které to nejvíce potřebují. Zároveň je třeba poukázat na to, že v eurozóně je daňová
zátěž již nyní vysoká. Pro dosažení náležité rovnováhy je nezbytné snížit administrativní zátěž
doléhající na občany a podniky, intenzivněji bojovat proti zneužívání daňového systému a posílit
spolupráci se třetími zeměmi. Překotný rozvoj digitální ekonomiky přinesl v oblasti zdanění nové
výzvy. Je třeba nalézt globální řešení, tak aby všechny podniky odváděly svůj spravedlivý díl daní.
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Vnější rozměr EU
Na globální úrovni se EU musí podílet na utváření podoby mezinárodních norem, aby byly
v souladu s evropskými hodnotami a zájmy. Dle prognóz se bude napříště 85 % světového růstu
uskutečňovat mimo EU. 35 milionů pracovních míst v Evropě závisí na vývozu a 16 milionů na
zahraničních investicích.
Pandemie zřetelně odhalila zranitelnost EU a její závislost
na mimounijních dodavatelích. Osud evropských podniků
a budoucí prosperita v Evropě se bude do značné míry
odvíjet od toho, zda dokážeme zachovat otevřené trhy
opírající se o volný a spravedlivý obchod a předvídatelné
podmínky globálního obchodování. K základním zásadám
Evropské unie musí i nadále patřit mnohostranný obchodní
systém založený na pravidlech a otevřené, spravedlivé,
inkluzivní a předvídatelné mezinárodní obchodní prostředí.
Musíme posílit průmyslovou základnu a zvýšit odolnost
mezinárodních dodavatelských řetězců, abychom tak
zaručili otevřenou strategickou autonomii a bezpečnost
dodávek do EU, a to i v dobách krize. Evropa musí chránit
pravidla globálního obchodu, zajistit rovné podmínky
a docílit rovnováhy mezi strategickou autonomií
a otevřeností mezinárodnímu obchodu. V mezinárodním obchodu hraje stěžejní roli například
lodní doprava, poněvadž umožňuje dovážet a vyvážet cenově dostupné zboží v rozsahu, v jakém
to žádný jiný druh dopravy nedokáže zajistit. Má tedy strategický význam a EU si díky ní může
zachovávat svou geopolitickou nezávislost a posilovat odolnost svého hospodářství a průmyslu
a také svou soběstačnost.
Proto je nutné:
• uplatňovat proaktivní obchodní politiku,
• navázat nové vztahy se Spojeným královstvím,
• udržovat těsné partnerství se zeměmi západního Balkánu,
• pokračovat i po roce 2020 ve Východním partnerství a poskytovat v této souvislosti podporu,
• zahrnout do nových dohod o volném obchodu s Vietnamem a Singapurem kapitoly týkající se
obchodu a udržitelného rozvoje a aktivně monitorovat dohody o volném obchodu, které již
byly uzavřeny,
• zavést pakt o stabilitě pro Afriku.
EHSV se jakožto součást globální občanské společnosti bude i nadále aktivně zapojovat do politik
v oblasti rozšíření a sousedství.
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Musíme se postarat o to, aby se finanční
prostředky poskytované v rámci plánu na
podporu oživení „Next Generation EU“ dostaly
k těm, kdo je potřebují, například k lidem bez
práce a k podnikům, zejména pak podnikům
malým a středním, které bojují o přežití.
Christa Schweng,
předsedkyně EHSV

Evropa, která je
sociálně inkluzivní
Hospodářský, sociální a společenský pokrok jdou ruku v ruce. 20 zásad evropského pilíře
sociálních práv nám skýtá orientační bod na cestě k zajištění sociální konvergence a spravedlivého
a udržitelného oživení. Členské státy se při svém úsilí v této oblasti budou moci řídit akčním
plánem pro jeho provádění, který má být zveřejněn v roce 2021.
Při ekologizaci a digitalizaci je nutné dbát na to, aby nikdo nebyl opomenut a aby byly dopady
této transformace náležitě tlumeny opatřeními sociální politiky. Pandemie COVID-19 způsobila
rovněž vážné potíže a rychlé změny na našich trzích práce. Přes vysokou míru nezaměstnanosti,
která se v důsledku pandemie ještě zhoršila, se zaměstnavatelé v některých členských státech
stále potýkají s problémem nalézt zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Ale zároveň
jsou zde mladí lidé s vysokou kvalifikací, kteří jen obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce.
Úkolem zůstává přizpůsobit oblast vzdělávání a odborné přípravy potřebám trhu práce.
Tuto situaci mohou zlepšit vhodné aktivní politiky na trhu práce a náležitě fungující veřejné
služby zaměstnanosti, jež umožní účinným způsobem sladit nabídku a poptávku na trhu práce
s celoživotním učením. Při navrhování současných politik musíme brát v potaz dlouhodobou
perspektivu. Prioritou je zachování zaměstnanosti a příjmů pro všechny pracovníky.
Při tom je nutné věnovat zvláštní pozornost a poskytovat podporu zranitelným skupinám,
k nimž patří například atypičtí pracovníci, děti žijící v chudobě, osoby se zdravotním postižením,
lidé v marginalizovaných oblastech, osoby přistěhovaleckého původu nebo příslušníci etnických
menšin.

12

Odborná příprava
Je nutné se přednostně zaměřit na to, aby občané získali potřebné dovednosti, a mohli se tak
aktivně zapojit do společnosti a měnícího se světa práce. Systémy vzdělávání a odborné přípravy
i duální systémy odborného vzdělávání musí být moderní, zaměřené
na budoucnost a uzpůsobené tak, aby bylo možné:
• vybavit mladé lidi dobrými základními kompetencemi,
díky nimž budou rovněž schopni získávat další specifické
dovednosti a využívat budoucích příležitostí, a dále pak
podporovat přístup k celoživotnímu učení pro všechny, zejména
v souvislosti s digitalizací a ekologizací,
• ochránit tradiční a v minulosti nabyté dovednosti, které nabývají
na významu z hlediska zachování integrovaných a provozních
aktiv a statků (jež hrají důležitou roli i pro oběhové hospodářství)
a zároveň pomáhají zajistit příznivé zeměpisné rozložení práce
a pracovních míst,
• umožnit nezaměstnaným osobám, aby se připravily na dané
zaměstnání, a usnadnit jim tak (opětovné) začlenění na trhu
práce a zároveň zaměstnavatelům snížit náklady práce.

Migrace
Hlavní příčiny migrace, k nimž mj. patří konflikty, nerovnosti a změna klimatu, se nepodaří
odstranit ze dne na den. Evropa tudíž potřebuje transparentní a náležitě řízenou strategii
v oblasti migrace a azylu. Nový pakt o migraci a azylu zahrnuje 10 konkrétních legislativních
a nelegislativních iniciativ. K základním zásadám by měla patřit nutnost chránit ty, kdo v EU hledají
útočiště, řídit se mezinárodním právem a zaručit jim a jejich rodinným příslušníkům jejich práva
a životní vyhlídky. Při integraci migrantů hrají
zásadní roli organizace občanské společnosti,
kterým je však třeba poskytnout odpovídající
podporu a finanční prostředky. EHSV může
podpořit výměnu osvědčených postupů na
úrovni EU, aby se členské státy mohly od sebe
vzájemně učit.
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Evropská zdravotní unie
Jedním z hlavních ponaučení z koronavirové krize je to, že je nutné posílit systémy zdravotní
péče v téměř všech evropských zemích a v prvé řadě se při tom zaměřit na prevenci. Pro solidární
postup a budoucí odolnost je důležité, aby členské státy v oblasti zdravotnictví spolupracovaly
na praktické úrovni a Komise tuto spolupráci koordinovala.
Tato spolupráce se zatím vztahovala například na nákupy
či zásobování v oblasti zdravotnického vybavení a služeb pro
ochranu, záchranu, léčbu a péči, například v rámci programu
pro civilní ochranu RescEU. Je nutné zajistit na úrovni EU vyvinutí
účinných způsobů léčby a očkovací látky proti onemocnění
COVID-19, stanovit společné normy a zavést koordinovaný
systém testování. Orgány EU by měly mít potřebné kompetence
a pravomoci, aby mohly koordinovat dodávky a distribuci
základního zdravotnického vybavení a ochranných prostředků na
jednotném trhu.

Základní práva a právní stát
Evropská unie je založena na společných evropských hodnotách, které nesmí být za žádných
okolností zpochybňovány. Jsou to úcta k lidské důstojnosti, dodržování lidských práv, svoboda,
demokracie, rovnost a právní stát. Ani v dobách krize, kdy je nutné přijmout určitá mimořádná
a časově omezená opatření, nelze připustit, aby tato opatření narušovala zásady právního státu
a ohrožovala demokracii, dělbu moci a základní práva evropských občanů. Stejně tak je
nepřijatelné, že se v některých členských státech zmenšuje prostor pro působení organizací
občanské společnosti. Právní stát má nejen ústřední význam pro fungování EU. Spolu se
základními právy je rovněž součástí jejího image jakožto
modelu sociálně tržního hospodářství, který je nutné hájit.
Jednou ze základních zásad EU je respektování
rozmanitosti. Týká se to nejen pestrosti kultur a přírodních
rysů jednotlivých zemí, ale také genderu, zdravotního
postižení, rasy, sexuální orientace, věku, náboženského
vyznání nebo přesvědčení a jakýchkoli jiných osobních
znaků.
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Jsem pevně přesvědčena o tom, že hospodářský,
sociální a společenský pokrok jdou ruku v ruce.
Při přechodu na ekologické a digitální hospodářství
v Evropě je nutné dbát na to, aby nikdo nebyl
opomenut.
Christa Schweng,
předsedkyně EHSV

Evropa, která je
environmentálně
udržitelná
Hybnou silou evropského plánu na podporu oživení bude ekologická transformace spolu
s digitalizací. Ekologická transformace pomůže modernizovat průmysl a vytvořit nová a vysoce
kvalitní pracovní místa a více pracovních příležitostí.
Provádění ambiciózních opatření namířených proti změně klimatu však bývá pro podniky
velice náročné. Je proto nesmírně důležité poskytnout za stávající špatné hospodářské situace
co největší podporu, aby bylo možné dosáhnout oživení a zároveň realizovat inovace a investice
v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Mají-li si podniky zachovat konkurenceschopnost
a dávat lidem práci, je nutné poskytnout jim při zavádění nových opatření ke zmírnění změny
klimatu dosažitelné cíle, jistotu, flexibilitu a možnost plánovat.
V rámci budování ekologičtějšího hospodářství musí být podniky považovány za součást
řešení a musí být pobídnuty k tomu, aby se aktivně podílely na uskutečňování přechodu na
nízkouhlíkové hospodářství, v němž budou účinně využívány zdroje. Podniky by se měly řídit
zásadou „spravedlivé transformace“. Stěžejní význam má „udržitelný podnik“, v němž existuje
silné „zastoupení pracovníků“ a je zaručeno právo na poskytování informací a konzultace.
Bude-li zaměstnancům a zaměstnaneckým radám umožněno aktivně se zapojit do provádění
podnikových strategií založených na konceptu „udržitelného podniku pro spravedlivou
transformaci“, pak budou existovat slibné předpoklady pro vytvoření důstojného pracovního
prostředí, důstojných pracovních podmínek ve zdravém životním prostředí a pro život atraktivních
regionů.
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Středobodem digitalizace musí být lidé
Na to, jakým způsobem žijeme, pracujeme, učíme se a udržujeme vzájemné kontakty,
má obrovský vliv digitalizace a umělá inteligence. Digitalizace musí být spravedlivá, udržitelná
a sociálně přijatelná. Musíme v rámci digitalizace uplatňovat evropský přístup zaměřený na
člověka a využít příležitostí, které digitalizace přináší. Zároveň bychom měli vytvořit skutečný
evropský datový prostor, v němž bude zaručena
ochrana našich údajů, soukromí a informační
autonomie. Evropská technologická suverenita
by neměla být vymezena způsobem, který by
vylučoval ostatní aktéry nebo byl namířen proti
nim. Potřebujeme globální spolupráci, která je pro
nás prospěšná. Je nutné přizpůsobovat evropské
právní předpisy technologickému pokroku a je
mimořádně důležité investovat do budoucích
dovedností a technologií.

V rámci přechodu na zelenou ekonomiku musí být podniky
považovány za součást řešení. Je proto nesmírně důležité
poskytnout jim co největší podporu, aby bylo možné
dosáhnout v EU oživení a zároveň realizovat inovace a
investice v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí.
Christa Schweng,
předsedkyně EHSV

Konference
o budoucnosti
Evropy
Konference o budoucnosti Evropy je pro společnost Evropské unie jedinečnou příležitostí.
Podniky, zaměstnanci, zemědělci, spotřebitelé a nevládní organizace budou mít možnost vyjádřit
se k tomu, jaká opatření by měla EU v budoucnu přijmout, a ponesou spoluodpovědnost za svou
Evropskou unii. Lidé z různého prostředí a různých profesí budou moci strukturovanější formou
diskutovat o tom, jak zlepšit fungování EU.
EHSV, který je zastáncem participativní demokracie již od svého založení v roce 1958, bude moci
prokázat svou přínosnost a moderovat tato jednání. Jeho členové totiž působí v organizacích,
které zastupují všechny složky společnosti a aktivně se angažují na místní úrovni ve všech
členských státech.
Tato konference by měla být využita ke vzájemnému mnohostrannému propojení mezi:
•
•
•
•

subjekty občanské společnosti,
občanskou společností a tvůrci politik,
subjekty a organizacemi z praktického života,
subjekty na vnitrostátní a unijní úrovni.

Během konference by mohla být projednána řada důležitých témat, zejména vize Evropy,
již chceme vybudovat, nesnadnost volby mezi svrchovaností členských států a potřebou nalézt
společná evropská řešení, národní identita a kulturní rozmanitost.
EHSV se otázkou budoucnosti Evropy zabýval v usnesení, které přijal v roce 2017. Vypracoval ho
v reakci na bílou knihu Komise z téhož roku, v níž bylo popsáno pět možných scénářů vývoje
EU-27 do roku 2025. S potěšením jsme konstatovali, že toto usnesení bylo „prvním příspěvkem
k celounijní rozpravě o budoucnosti Evropy“. Jsme odhodláni výrazně a hodnotně ke konferenci
o budoucnosti Evropy přispět.
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EHSV, který je zastáncem participativní
demokracie již od svého založení v roce 1958,
teď bude opět moci prokázat svou přínosnost
a moderovat tato jednání. Jeho členové totiž
působí v organizacích, které zastupují všechny
složky společnosti a mají ve všech členských
státech pevnou pozici.
Christa Schweng,
předsedkyně EHSV

Evropský hospodářský
a sociální výbor

Obnovení důvěry
v rámci EHSV a
jeho dobré pověsti
navenek

Je naprosto nezbytné napravit reputaci EHSV a obnovit důvěru v něj a jeho důvěryhodnost, a to jak
navenek, v očích ostatních orgánů EU a veřejnosti, tak interně, tj. u jeho členů a zaměstnanců. Je
třeba zajistit, aby v EHSV panovala jednota a byly dodržovány nejpřísnější etické a profesní
normy a aby měl vynikající pověst navenek. Členové a zaměstnanci tak budou pyšní na to,
že mohou pro naši instituci pracovat.
Vyvineme neprodleně a s naprostou transparentností a důsledností veškeré nezbytné úsilí
a podnikneme veškeré nezbytné kroky a opatření s cílem:
• zrevidovat a posílit jednací řád EHSV a kodex chování jeho členů, zohlednit při tom doporučení
Evropského parlamentu a úřadu OLAF a zprávy evropského veřejného ochránce práv a zaručit
zaměstnancům a členům důstojné pracovní podmínky, mj. z hlediska zdraví,
• znovunastolit důvěru a soudržnost mezi třemi skupinami, členy a zaměstnanci, abychom
všichni spolupracovali jako jeden tým a snažili se dosáhnout konsenzu.
Hlavním úkolem EHSV je prosazovat na evropské úrovni názory organizované občanské
společnosti. Aby tak mohl činit, musíme opětovně položit důraz na dosažení shody mezi třemi
skupinami v ESHV, protože v něm nezastupujeme pouze zaměstnavatele, pouze zaměstnance
nebo pouze nevládní organizace. Naše přínosnost spočívá v převádění jejich postojů na společného
jmenovatele, který pak předkládáme evropským orgánům a členským státům. Zároveň ale víme,
že jsou určité meze, za něž nemůžeme zajít a které musí všechny skupiny vzájemně respektovat.
Podstatou naší instituce není hájení individuálních zájmů. Je to naše společné vědomí toho,
že sice pocházíme z různých zemí a různých sfér, ale naším úkolem a povinností je společně
usilovat o obecné evropské blaho.
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EHSV je jediným spojovacím článkem mezi politickou úrovní EU a organizovanou občanskou
společností. Úzké zapojení občanské společnosti a subjektů z praktického života do jednání na
úrovni členských států i na úrovni EU je přínosné pro tvorbu politik, která je tak demokratičtější
a efektivnější a vychází z potřeb občanů.
Zaměříme se na náš hlavní nástroj, tj. stanoviska, abychom vylepšili postup jejich přípravy
a předkládání evropským orgánům. Budeme úzce spolupracovat s Evropskou komisí, mj. ještě
před zveřejněním nových návrhů, a vypracovávat stanoviska co nejdříve, aby se našim postojům
včas dostalo sluchu. Žádáme všechny členy, aby proaktivně a systematicky podnikali návazné
kroky v souvislosti s našimi stanovisky. Povedeme strukturovaný dialog se zpravodaji Evropského
parlamentu a s Radou a budeme komunikovat s příslušnými zainteresovanými stranami.
Prostřednictvím svých hodnocení politik může EHSV rovněž upozorňovat na to, jak jsou evropské
právní předpisy a programy prováděny v praxi a co o nich soudí organizace občanské společnosti
v členských státech. Můžeme sledovat provádění politik EU, identifikovat, zda EU plní či neplní své
sliby, poukazovat na případná nevhodná opatření a postupy a navrhovat způsob jejich vylepšení.
EHSV může sehrát důležitou roli také jakožto důvěryhodný partner v rámci evropského semestru
a zajistit, aby v něm byly zohledňovány postoje občanské společnosti. Pomohlo by to zviditelnit
EHSV na vnitrostátní úrovni.
Musíme se rovněž zaměřit na zjednodušení postupů, přičemž je třeba v co největší míře využít
příležitostí plynoucích z digitalizace, a na zvýšení transparentnosti.
Na základě tohoto programu nám nadcházející funkční období umožní napomoci Evropě,
aby hospodářsky prosperovala a byla sociálně inkluzivní a environmentálně udržitelná. A jsme
odhodláni tento úkol splnit.
Společnými silami se nám to podaří.

Jednejme jednotně pro
budoucnost Evropy!
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter
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www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin
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