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16. τονίζει ότι ο πυλώνας II στοχεύει 
στην αντιμετώπιση των υπολειπόμενων 
προκλήσεων BEPS, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι μεγάλες πολυεθνικές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιοποιημένων, πληρώνουν έναν 
ελάχιστο πραγματικό συντελεστή 
εταιρικού φόρου ανεξάρτητα από το πού 
βρίσκονται· θεωρεί ότι ο οποιοσδήποτε 
ελάχιστος πραγματικός συντελεστής θα 
πρέπει να είναι δίκαιος και επαρκής, 
προκειμένου να αποθαρρύνεται η 
μετατόπιση κερδών και να αποτρέπεται ο 
επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός·

16. τονίζει ότι ο πυλώνας II στοχεύει 
στην αντιμετώπιση των υπολειπόμενων 
προκλήσεων BEPS, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι μεγάλες πολυεθνικές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιοποιημένων, πληρώνουν έναν 
ελάχιστο πραγματικό συντελεστή 
εταιρικού φόρου ανεξάρτητα από το πού 
βρίσκονται· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη νέα δυναμική των 
διαπραγματεύσεων του πλαισίου χωρίς 
αποκλεισμούς των ΟΟΣΑ/G20 για το 
BEPS (IF) που δημιουργήθηκε από τις 
πρόσφατες προτάσεις της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ σχετικά με ένα «ισχυρό κίνητρο 
για τα έθνη να προσχωρήσουν σε μια 
παγκόσμια συμφωνία που εφαρμόζει 
ορισμένους ελάχιστους φορολογικούς 
κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο»· 
σημειώνει ότι οι προτάσεις αυτές 
περιλαμβάνουν αύξηση του ελάχιστου 
φόρου επί του παγκόσμιου άυλου 
εισοδήματος με χαμηλή φορολογία 
(GILTI) σε 21 % και συντελεστή SHIELD 
(Stopping Harmful Inversion and Ending 
Low-tax Developments) που θα 
ισοδυναμούσε με τον συντελεστή GILTI 
στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συνολική συμφωνία για τον πυλώνα ΙΙ1· 
θεωρεί ότι ο οποιοσδήποτε ελάχιστος 
πραγματικός συντελεστής θα πρέπει να 
είναι δίκαιος και επαρκής, προκειμένου να 
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αποθαρρύνεται η μετατόπιση κερδών και 
να αποτρέπεται ο επιζήμιος φορολογικός 
ανταγωνισμός·

_____________________
1 The Made In America Tax Plan, 2021, 
Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σ. 12.
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23. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εντείνουν τον διάλογο με τη 
νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την 
ψηφιακή φορολογική πολιτική, με στόχο 
την εξεύρεση κοινής προσέγγισης στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του IF των 
G20/ΟΟΣΑ πριν από τον Ιούνιο του 2021· 
χαιρετίζει την πρόσφατη δήλωση της νέας 
κυβέρνησης των ΗΠΑ, ότι θα συμμετάσχει 
εκ νέου ενεργά στις διαπραγματεύσεις του 
ΟΟΣΑ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας 
και θα εγκαταλείψει την έννοια του 
«ασφαλούς λιμένα»· καλεί τα κράτη μέλη 
να αντιταχθούν στη ρήτρα «ασφαλούς 
λιμένα», η οποία υπάρχει κίνδυνος να 
υπονομεύσει σοβαρά τις μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει δική της πρόταση για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
ψηφιοποιημένης οικονομίας σε περίπτωση 
που συμπεριληφθεί ρήτρα «ασφαλούς 
λιμένα» στον πρώτο πυλώνα της 
μεταρρύθμισης· υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, τη πρόταση που έχει 
καταθέσει εδώ και καιρό η Επιτροπή, η 
οποία επικεντρώνεται στη σημαντική 
ψηφιακή παρουσία·

23. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εντείνουν τον διάλογο με τη 
νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την 
ψηφιακή φορολογική πολιτική, με στόχο 
την εξεύρεση κοινής προσέγγισης στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του IF των 
G20/ΟΟΣΑ πριν από τον Ιούνιο του 2021· 
χαιρετίζει την πρόσφατη δήλωση της νέας 
κυβέρνησης των ΗΠΑ, ότι θα συμμετάσχει 
εκ νέου ενεργά στις διαπραγματεύσεις του 
ΟΟΣΑ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας 
και θα εγκαταλείψει την έννοια του 
«ασφαλούς λιμένα»· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει προσεκτικά τις 
επιπτώσεις των νέων προτεινόμενων 
προσαρμογών που έγιναν από τις ΗΠΑ 
στον πυλώνα I· καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιταχθούν στη ρήτρα «ασφαλούς 
λιμένα», η οποία υπάρχει κίνδυνος να 
υπονομεύσει σοβαρά τις μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει δική της πρόταση για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
ψηφιοποιημένης οικονομίας σε περίπτωση 
που συμπεριληφθεί ρήτρα «ασφαλούς 
λιμένα» στον πρώτο πυλώνα της 
μεταρρύθμισης· υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, τη πρόταση που έχει 
καταθέσει εδώ και καιρό η Επιτροπή, η 
οποία επικεντρώνεται στη σημαντική 
ψηφιακή παρουσία·
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57. καλεί την Επιτροπή, όταν 
καταρτίσει τις νομοθετικές προτάσεις για 
την καθιέρωση ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ 
ως ιδίου πόρου και την απόφαση για την 
αναθεώρηση των ιδίων πόρων, να 
ενσωματώσει τη θέση του Κοινοβουλίου, 
και ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει 
ταχέως την πρόταση σύμφωνα με τον 
χάρτη πορείας· ενθαρρύνει τα θεσμικά 
όργανα να συμμετάσχουν άμεσα και 
εποικοδομητικά στον «τακτικό διάλογο» 
που προβλέπεται στον χάρτη πορείας για 
τους ιδίους πόρους· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να ενστερνιστεί έναν 
αποφασιστικό ηγετικό ρόλο για την ΕΕ 
στην παγκόσμια προσπάθεια για 
δικαιότερη φορολόγηση, λαμβάνοντας 
γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για την 
καθιέρωση μιας ψηφιακής εισφοράς ως 
ιδίου πόρου μέσα στο 2021.

57. καλεί την Επιτροπή, όταν 
καταρτίσει τις νομοθετικές προτάσεις για 
την καθιέρωση ψηφιακής εισφοράς της ΕΕ 
ως ιδίου πόρου και την απόφαση για την 
αναθεώρηση των ιδίων πόρων, να 
ενσωματώσει τη θέση του Κοινοβουλίου, 
και ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει 
ταχέως την πρόταση σύμφωνα με τον 
χάρτη πορείας· ενθαρρύνει τα θεσμικά 
όργανα να συμμετάσχουν άμεσα και 
εποικοδομητικά στον «τακτικό διάλογο» 
που προβλέπεται στον χάρτη πορείας για 
τους ιδίους πόρους· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να ενστερνιστεί έναν 
αποφασιστικό ηγετικό ρόλο για την ΕΕ 
στην παγκόσμια προσπάθεια για 
δικαιότερη φορολόγηση, λαμβάνοντας 
γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για την 
καθιέρωση μιας ψηφιακής εισφοράς ως 
ιδίου πόρου μέσα στο 2021. χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη δήλωση των μελών 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης 
Μαρτίου 2021, στην οποία 
υπογραμμίζεται η προσήλωσή τους στην 
προσπάθεια αυτή·
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