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16. poudarja, da je cilj drugega stebra 
obravnavati preostale izzive za 
preprečevanje erozije davčne osnove in 
preusmerjanja dobička, zlasti z 
zagotavljanjem, da velika multinacionalna 
podjetja, vključno z digitaliziranimi, 
plačujejo minimalno efektivno stopnjo 
davka od dohodkov pravnih oseb ne glede 
na to, kje se nahajajo; meni, da je treba 
efektivno minimalno davčno stopnjo 
določiti tako, da bo pravična, a tudi 
ustrezno visoka, da bo odvračala od 
preusmerjanja dobička in da bo 
preprečevala škodljivo davčno konkurenco;

16. poudarja, da je cilj drugega stebra 
obravnavati preostale izzive za 
preprečevanje erozije davčne osnove in 
preusmerjanja dobička, zlasti z 
zagotavljanjem, da velika multinacionalna 
podjetja, vključno z digitaliziranimi, 
plačajo minimalno efektivno stopnjo davka 
od dohodkov pravnih oseb ne glede na to, 
kje se nahajajo; pozdravlja novi zagon pri 
pogajanjih o vključujočem okviru 
G20/OECD zaradi nedavnih predlogov 
ameriške administracije o „močni 
spodbudi za države, da se pridružijo 
svetovnemu sporazumu, s katerim se bodo 
izvajala minimalna davčna pravila po 
vsem svetu“; ugotavlja, da ti predlogi 
zajemajo zvišanje minimalnega davka na 
globalne neopredmetene prihodke z nizko 
davčno stopnjo (GILTI) na 21 % in 
stopnje SHIELD (Stopping Harmful 
Inversions and Ending Low Tax 
Developments – odprava škodljivih 
inverzij in tendenc nizke obdavčitve), ki bi 
bila enakovredna stopnji globalnih 
neopredmetenih prihodkov z nizko davčno 
stopnjo, če ne bi bil dosežen svetovni 
dogovor o drugem stebru1; meni, da je 
treba efektivno minimalno davčno stopnjo 
določiti tako, da bo pravična, a tudi 
ustrezno visoka, da bo odvračala od 
preusmerjanja dobička in da bo 
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preprečevala škodljivo davčno konkurenco;

_____________________
1 The Made In America Tax Plan (Davčni 
načrt „Made in America“), 2021, 
Ministrstvo ZDA za finance, str. 12.
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23. poziva Komisijo in Svet, naj 
poglobita dialog z novo administracijo 
ZDA o politiki digitalnega obdavčevanja, 
da bi poiskali skupen pristop v okviru 
pogajanj vključujočega okvira G20/OECD 
pred junijem 2021; pozdravlja nedavno 
izjavo nove administracije ZDA, da bo 
ponovno dejavno sodelovala v pogajanjih 
OECD, da bi dosegli dogovor in opustili 
koncept varnega pristana; poziva države 
članice, naj nasprotujejo klavzuli „varnega 
pristana“, ki bi lahko močno spodkopala 
prizadevanja za reforme; poziva Komisijo, 
naj si prizadeva za lasten predlog za 
obravnavanje izzivov digitaliziranega 
gospodarstva, če bi bila klavzula o varnem 
pristanu vključena v prvi steber reforme; v 
zvezi s tem želi spomniti, da je dolgoročni 
predlog Komisije osredotočen na 
pomembno digitalno prisotnost;

23. poziva Komisijo in Svet, naj 
poglobita dialog z novo administracijo 
ZDA o politiki digitalnega obdavčevanja, 
da bi poiskali skupen pristop v okviru 
pogajanj vključujočega okvira G20/OECD 
pred junijem 2021; pozdravlja nedavno 
izjavo nove administracije ZDA, da bo 
ponovno dejavno sodelovala v pogajanjih 
OECD, da bi dosegli dogovor in opustili 
koncept varnega pristana; poziva Komisijo, 
naj skrbno oceni posledice 
novopredlaganih sprememb, ki so jih 
ZDA izvedle za prvi steber; poziva države 
članice, naj nasprotujejo klavzuli „varnega 
pristana“, ki bi lahko močno spodkopala 
prizadevanja za reforme; poziva Komisijo, 
naj si prizadeva za lasten predlog za 
obravnavanje izzivov digitaliziranega 
gospodarstva, če bi bila klavzula o varnem 
pristanu vključena v prvi steber reforme; v 
zvezi s tem želi spomniti, da je dolgoročni 
predlog Komisije osredotočen na 
pomembno digitalno prisotnost;
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57. poziva Komisijo, naj stališče 
Parlamenta vključi v pripravo 
zakonodajnih predlogov za digitalni davek 
EU kot vir lastnih sredstev in spremenjeni 
sklep o virih lastnih sredstev, ter poziva 
Svet, naj predlog v skladu s časovnim 
načrtom hitro sprejme; spodbuja institucije, 
naj hitro in konstruktivno vzpostavijo 
reden dialog, ki je predviden in dogovorjen 
v časovnem načrtu za vire lastnih sredstev; 
poziva Evropski svet, naj podpre odločno 
vodilno vlogo EU v svetovnem 
prizadevanju za bolj pravično obdavčitev, 
tako da v letu 2021 naredi hitre in odločne 
korake v smeri uvedbe digitalnega davka 
kot vira lastnih sredstev;

57. poziva Komisijo, naj stališče 
Parlamenta vključi v pripravo 
zakonodajnih predlogov za digitalni davek 
EU kot vir lastnih sredstev in spremenjeni 
sklep o virih lastnih sredstev, ter poziva 
Svet, naj predlog v skladu s časovnim 
načrtom hitro sprejme; spodbuja institucije, 
naj hitro in konstruktivno vzpostavijo 
reden dialog, ki je predviden in dogovorjen 
v časovnem načrtu za vire lastnih sredstev; 
poziva Evropski svet, naj podpre odločno 
vodilno vlogo EU v svetovnem 
prizadevanju za bolj pravično obdavčitev, 
tako da v letu 2021 naredi hitre in odločne 
korake v smeri uvedbe digitalnega davka 
kot vira lastnih sredstev; v zvezi s tem 
pozdravlja izjavo članov Evropskega sveta 
z dne 25. marca 2021, v kateri so 
poudarili svojo zavezanost tem 
prizadevanjem;
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