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1. cél: A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol
1.1 2030-ig a mélyszegénység felszámolása mindenhol; jelenleg ez a napi
kevesebb, mint 1,25 USD-ból élőkre vonatkozik
1.2 2030-ig legalább a felére csökkenteni a szegénységben élők arányát a
férfiak, nők és gyermekek minden korcsoportjában, a nemzeti meghatározásoknak megfelelő
minden vetületben
1.3 Mindenkire vonatkozóan, nemzeti szinten megfelelő szociális védelmi rendszerek
kialakítása és intézkedések végrehajtása - beleértve a szociális hálót is -, 2030-ig lefedve a
szegény és kiszolgáltatott csoportok jelentős részét
1.4 2030-ig egyenlő jogok biztosítása minden férfinak és nőnek - különös tekintettel a
szegény és a sérülékeny csoportokra - a gazdasági erőforrásokhoz, az alapvető
szolgáltatásokhoz, a föld és más vagyon feletti tulajdon és használat jogához, az örökléshez, a
természeti erőforrásokhoz, a megfelelő új technológiához és pénzügyi szolgáltatásokhoz, a
mikro-finanszírozást is beleértve
1.5 2030-ig a szegény és kiszolgáltatott helyzetben levő csoportok ellenállóképességének
kialakítása, a klímaváltozással kapcsolatos szélsőséges eseményekkel, valamint egyéb
gazdasági, társadalmi válságokkal és környezeti katasztrófákkal összefüggő kitettségük és
kiszolgáltatottságuk csökkentése
1.a Jelentős források mobilizálásának biztosítása különböző forrásokból, beleértve a
fejlesztési együttműködés megerősítéséből származó forrásokat ahhoz, hogy megfelelő és
kiszámítható pénzügyi eszközöket lehessen nyújtani a fejlődő országok számára, különös
tekintettel a legkevésbé fejlett országokra az olyan programok és szakpolitikák
végrehajtásához, amelyekkel elérhető a szegénység valamennyi formájának felszámolása
1.b Stabil szakpolitikai keretek létrehozása nemzeti, regionális és nemzetközi szinten,
amelyek a szegényeket és a nemek esélyegyenlőségét támogató fejlesztési stratégiákon
alapulnak, és elősegítik a befektetések felgyorsítását a szegénység felszámolására irányuló
intézkedésekhez kapcsolódóan
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2. cél: Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a jobb
táplálkozás megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság
támogatása
2.1 2030-ig az éhezés felszámolása és minden ember - különös tekintettel
a szegény és kiszolgáltatott helyzetben levő csoportokra beleértve a
csecsemőket is -, hozzáférésének biztosítása a biztonságos, tápláló és elegendő élelmiszerhez
egész évben
2.2 2030-ig az alultápláltság minden formájának felszámolása, beleértve 2025-ig a
nemzetközileg meghatározott célok teljesítését az 5 év alatti gyermekek alulfejlettségére és
kóros soványságára vonatkozóan, valamint a serdülő lányok, várandós és szoptató anyák és
idősek táplálkozási szükségleteinek kezelése
2.3 2030-ig az élelmiszer kistermelők, különösen a nők, őslakosok, családi gazdaságok,
állattenyésztők és halgazdálkodók mezőgazdasági termelékenységének és jövedelmének
megduplázása, beleértve a biztonságos és egyenlő hozzáférést a földhöz, egyéb termelő
erőforrásokhoz és alapanyagokhoz, ismeretekhez, pénzügyi szolgáltatásokhoz, piacokhoz,
értéknövelő lehetőségekhez és nem mezőgazdasági munkalehetőségekhez
2.4 2030-ig olyan fenntartható élelmiszer-termelési rendszerek létrehozásának biztosítása és
rugalmas mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása, amelyek növelik a termelékenységet és a
termelési volument, segítenek az ökoszisztémák fenntartásában, erősítik a klímaváltozással,
szélsőséges időjárással, szárazsággal, árvizekkel és egyéb katasztrófákkal kapcsolatos
alkalmazkodási képességet, valamint fokozatosan javítják a föld és a talaj minőségét
2.5 2020-ig a vetőmagok, termesztett növények, tenyésztett és háziasított állatok és vadon élő
megfelelőik genetikai sokféleségének megőrzése többek között megfelelően kezelt és
változatos mag- és növénybankok útján, nemzeti, regionális, és nemzetközi szinten, valamint
a genetikai erőforrások hasznosításából és az ezzel kapcsolatos hagyományos tudásból eredő
hasznokhoz való hozzájutásnak és azok tisztességes és méltányos elosztásának elősegítése a
nemzetközi megállapodásoknak megfelelően
2.a A befektetések növelése - többek között a nemzetközi együttműködés fokozása által - a
vidéki infrastruktúra, a mezőgazdasági kutatások és az ismeretterjesztési szolgáltatások, a
technológiai fejlesztés, a növényi és állati génbankok területén abból a célból, hogy
növekedjen a mezőgazdaság termelési kapacitása a fejlődő országokban, különösen a
legkevésbé fejlett országokban
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2.b A világ mezőgazdasági piacain a kereskedelmi korlátozások és torzítások kijavítása és
megelőzése, beleértve a mezőgazdasági exporttámogatások valamennyi formáját, valamint az
ezekkel egyenértékű hatású minden exportintézkedés párhuzamos felszámolását a Dohai
Fejlesztési Forduló mandátumának megfelelően
2.c Az élelmiszertermékek piacának és azok származékos piacainak megfelelő működését
biztosító intézkedések meghozatala, valamint a piaci információkhoz történő gyors hozzáférés
támogatása - beleértve az élelmiszertartalékokkal kapcsolatos információkat -, az
élelmiszerárak szélsőséges ingadozásának korlátozása érdekében

3. cél: Az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása minden
korosztály valamennyi tagjának
3.1 2030-ig globálisan az anyai halálozási arány 100.000 élve születésből
kevesebb, mint 70-re történő csökkentése
3.2 2030-ig a megelőzhető halálesetek felszámolása az újszülöttek és öt év alatti gyermekek
esetében, melynek elérése érdekében minden ország célja a gyermekhalandóság csökkentése
újszülötteknél ezer élve születésre jutó 12 haláleset, és az öt év alatti gyermekeknél ezer élve
születésre jutó 25 haláleset szintre vagy az alá
3.3 2030-ig az AIDS, tuberkulózis, malária, és az elhanyagolt trópusi betegségek
felszámolása, valamint a hepatitis, a víz útján terjedő és egyéb fertőző betegségek elleni
küzdelem erősítése
3.4 2030-ig a nem fertőző betegségekből származó idő előtti elhalálozás egyharmadával
történő csökkentése megelőzéssel és kezeléssel, valamint a mentális egészség és jóllét
elősegítése
3.5 Az egészségre káros szerek használatára vonatkozó megelőzés és kezelés megerősítése,
beleértve a kábítószerekkel való visszaélést és a káros alkoholfogyasztást
3.6 2020-ig a közúti balesetek következtében elhunyt és megsérült személyek számának felére
csökkentése globálisan
3.7 2030-ig a szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatásokhoz történő egyetemes
hozzáférés biztosítása, beleértve a családtervezést, a tájékoztatást és az oktatást, valamint a
reprodukciós egészség ügyének a nemzeti stratégiákba és programokba történő integrálását
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3.8 Egyetemes hozzáférés biztosítása az egészségügyi ellátáshoz, beleértve a pénzügyi
kockázatokkal szembeni védelmet, a minőségi alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz
történő hozzáférést, valamint a hozzáférést a biztonságos, megfelelő hatású és minőségű,
megfizethető árú alapvető gyógyszerekhez és vakcinákhoz
3.9 2030-ig a veszélyes vegyi anyagok, a levegő-, víz- és talajszennyezés és fertőzés miatt
bekövetkező elhalálozások és betegségek számának jelentős mértékű csökkentése
3.a
Az
Egészségügyi
Világszervezet
Dohányzás-ellenőrzési
végrehajtásának szükség szerinti erősítése minden országban

Keretegyezménye

3.b Az elsősorban fejlődő országokat érintő fertőző és nem-fertőző betegségek elleni
oltóanyagok és gyógyszerek kutatásának és fejlesztésének támogatása, hozzáférés biztosítása
a megfizethető, alapvető gyógyszerekhez és oltóanyagokhoz összhangban a TRIPS
Megállapodásról és a közegészségügyről szóló Doha Nyilatkozattal, amely megerősíti a
fejlődő országok jogát „A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló
megállapodás” rugalmasságra vonatkozó rendelkezéseinek teljes körű alkalmazására a
közegészség védelme érdekében, és kiemelten annak biztosítására vonatkozóan, hogy a
gyógyszerek mindenki számára hozzáférhetők legyenek
3.c A fejlődő országokban, különösen a legkevésbé fejlett országokban és a fejlődő kis
szigetállamokban az egészség finanszírozásának, az egészségügyi dolgozók felvételének,
képzésének és megtartásának jelentős növelése
3.d Minden ország, különösen a fejlődő országok kapacitásának megerősítése, a nemzeti és
globális egészségügyi kockázatok korai előrejelzése, csökkentése és kezelése terén

4. cél: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint
az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki
számára
4.1 2030-ig annak elérése, hogy minden lány és fiú elvégezze az
ingyenesen biztosított, méltányos és minőségi alap- és középfokú iskolát,
ami releváns és hatékony tanulási eredményhez vezet
4.2 2030-ig minden lány és fiú számára hozzáférés biztosítása a minőségi kora-gyermekkori
fejlődéshez, ellátáshoz és iskolaelőkészítő oktatáshoz, hogy felkészültek legyenek az általános
iskolai oktatásra
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4.3 2030-ig minden nő és férfi számára egyenlő hozzáférés biztosítása a megfizethető és
minőségi műszaki-, szakmai- és felsőfokú oktatáshoz, beleértve az egyetemi oktatást is
4.4 2030-ig a munkavállaláshoz, tisztességes munkához és vállalkozói tevékenységhez
megfelelő tudásszinttel - beleértve a műszaki és szakmai képzettséget is - rendelkező fiatalok
és felnőttek számának jelentős növelése
4.5 2030-ig a nemek közti egyenlőtlenségek megszüntetése az oktatásban, továbbá egyenlő
hozzáférés biztosítása az oktatás és szakképzés minden szintjén a sérülékeny csoportok
számára, beleértve a fogyatékkal élőket, az őslakosokat és a kiszolgáltatott helyzetben levő
gyermekeket
4.6 2030-ig az írás, olvasás és számolás elsajátításának biztosítása a fiatalok teljes, és a
felnőttek jelentős arányának körében
4.7 2030-ig annak biztosítása, hogy minden tanuló olyan tudást és készséget szerezzen, amely
a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges, beleértve egyebek közt a fenntartható
fejlődés, és a fenntartható életmódokkal, az emberi jogokkal, a nemek közti egyenlőséggel, a
béke és az erőszakmentesség kultúrájának előmozdításával, a globális felelősség
szemléletével, a kulturális sokszínűség és a kultúrának a fenntartható fejlődéshez történő
hozzájárulásával foglalkozó oktatás révén
4.a Olyan oktatási létesítmények kiépítése és korszerűsítése, amelyek figyelembe veszik a
gyerekek, a fogyatékkal élők és a nemek sajátosságait, és mindenki számára biztonságos,
erőszakmentes, befogadó és hatékony eredmények elérésére ösztönző tanulási környezetet
biztosítanak
4.b 2020-ig globális szinten jelentősen növelni a fejlődő országok, különösen a legkevésbé
fejlett országok, a fejlődő kis szigetállamok és az afrikai országok számára nyújtott
ösztöndíjakat, a felsőoktatásba történő beiratkozás elősegítése céljából, beleértve a fejlett és
más fejlődő országokban levő szakképzést, az információs és kommunikációs technológiát, a
műszaki, mérnöki és tudományos programokat
4.c 2030-ig a képesített oktatók számának jelentős mértékű növelése, beleértve a nemzetközi
együttműködés keretében történő tanárképzést a fejlődő országokban, különösen a legkevésbé
fejlett országokban és a fejlődő kis szigetállamokban
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5. cél: A nemek egyenlőségének megvalósítása, minden nő és lány
társadalmi szerepének megerősítése
5.1 A nők és lányok elleni mindenfajta diszkrimináció megszüntetése
mindenhol
5.2 Minden nő és lány elleni mindenfajta erőszak megszüntetése mind a köz-, mind a
magánszférában, beleértve az emberkereskedelmet, valamint a szexuális és másfajta
kizsákmányolást
5.3 Minden ártalmas gyakorlat megszüntetése, úgymint a gyermek-, a korai- és a
kényszerházasság, valamint a női nemi szerv csonkítása
5.4 A nem fizetett gondozás és a háztartási munka elismerése és értékelése a
közszolgáltatások és az infrastruktúra biztosításával, a szociális védelmi politikán keresztül,
továbbá a háztartáson és a családon belül a megosztott felelősség előmozdításával, a nemzeti
sajátosságoknak megfelelően
5.5 A politikai, gazdasági és közéletben a nők számára a vezetői szintű teljes és hatékony
részvétel és egyenlő lehetőségek biztosítása a döntéshozatal minden szintjén
5.6 A szexuális és reproduktív egészség és reproduktív jogok egyetemes hozzáférésének
biztosítása, összhangban az ENSZ Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferenciája
Cselekvési Programjával és a Pekingi Cselekvési Programmal és azok felülvizsgálati
konferenciáinak záródokumentumaival
5.a Reformok vállalása annak érdekében, hogy a nők számára a gazdasági erőforrásokhoz,
valamint a föld és más vagyon feletti tulajdon és használat jogához, a pénzügyi
szolgáltatásokhoz, az örökléshez és a természeti erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés jogát
biztosítsák a nemzeti jogszabályoknak megfelelően
5.b A támogató jellegű, különösen az információs és kommunikációs technológia
használatának fokozása a nők társadalmi szerepének megerősítése céljából
5.c Megalapozott szakpolitikák és végrehajtható jogszabályok elfogadása és megerősítése a
nemek egyenjogúságának, valamint minden nő és lány minden szinten betöltött társadalmi
szerepe megerősítésének elősegítése céljából
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6. cél: A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható
vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára
6.1 2030-ig mindenki számára egyetemes és egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítása a biztonságos és megfizethető ivóvízhez
6.2 2030-ra mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megfelelő szintű
szanitációhoz és higiénéhez, a szabadtéri székletürítés megszüntetése, különös figyelemmel a
nők, a lányok és a kiszolgáltatott helyzetben lévők szükségleteire
6.3 2030-ig a víz minőségének javítása a szennyezés csökkentése, a veszélyes vegyi- és egyéb
anyagok lerakásának megszüntetése és kibocsátásainak minimalizálása révén; a kezeletlen
szennyvíz részarányának felére csökkentése, az újrahasznosítás és a biztonságos újrahasználat
jelentős mértékben történő növelése globális szinten
6.4 2030-ig a vízhasználat hatékonyságának jelentős növelése minden ágazatban; a
fenntartható vízkivétel és az édesvíz-ellátás biztosítása a vízhiány kezelése érdekében,
továbbá a vízhiánytól szenvedő emberek számának jelentős csökkentése
6.5 2030-ig az integrált vízkészlet-gazdálkodás megvalósítása minden szinten, beleértve adott
esetben az országhatáron átívelő együttműködést is
6.6 2020-ig a vízhez kapcsolódó ökoszisztémák védelme és helyreállítása, beleértve a
hegységeket, erdőket, vizes élőhelyeket, folyókat, víztározókat és tavakat
6.a 2030-ig a nemzetközi együttműködés és a kapacitásépítési támogatás kiterjesztése a
fejlődő országokra a vízhez és szanitációhoz kapcsolódó tevékenységek és programok
vonatkozásában, beleértve a víz összegyűjtését, sótalanítását, a hatékony vízhasználatot, a
szennyvízkezelést, az újrahasznosítást és az újrahasználatot elősegítő technológiákat
6.b A helyi közösségek részvételének támogatása és erősítése a vízzel és a szanitációval
kapcsolatos menedzsment javításában

7. cél: Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához
való hozzáférés biztosítása mindenki számára
7.1 2030-ig egyetemes hozzáférés biztosítása a megfizethető, megbízható
és modern energiaszolgáltatásokhoz
7.2 2030-ig a megújuló energiák részarányának jelentős növelése a globális energiamixben
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7.3 2030-ra az energiahatékonyság javulási ütemének megduplázása világviszonylatban
7.a 2030-ig a nemzetközi együttműködés fokozása a tiszta energiaforrások kutatásához és
technológiáihoz való hozzáférés elősegítése érdekében, beleértve a megújuló energiát, az
energiahatékonyságot, a fejlett és tisztább fosszilis üzemanyag technológiákat, valamint az
energia-infrastruktúra és a tiszta energiatechnológiák területén történő beruházások
elősegítése
7.b 2030-ig az infrastruktúra kiterjesztése és a technológia korszerűsítése modern és
fenntartható energiaszolgáltatások nyújtása céljából a fejlődő országokban mindenki számára,
különösen a legkevésbé fejlett országokban, a fejlődő kis szigetállamokban és a szárazfölddel
körülvett fejlődő országokban, összhangban a saját támogatási programjaikkal

8. cél: Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági növekedés, teljes és
termelékeny foglalkoztatás és méltányos munka elősegítése mindenki
számára
8.1 A nemzeti körülményekkel összhangban az egy főre eső gazdasági
növekedés fenntartása, valamint különösen a legkevésbé fejlett
országokban a legalább évi 7%-os GDP növekedés biztosítása
8.2 A gazdaságok magasabb termelékenységi szintjének elérése diverzifikáción, technológiai
korszerűsítésen és innováción keresztül, beleértve a nagy hozzáadott értéket képviselő és
munkaerő-igényes szektorokra való összpontosítást
8.3 A termelő tevékenységeket, a méltányos munkahelyteremtést, a vállalkozói kedvet, a
kreativitást és az innovációt támogató fejlesztés-központú szakpolitikák előmozdítása,
továbbá a mikro-, kis-, és középvállalatok létrehozásának és növekedésének ösztönzése,
beleértve a pénzügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés elősegítését
8.4 A fogyasztásban és a termelésben az erőforrások hatékonyságának globális méretekben
történő fokozatos javítása 2030-ig és azon túl, valamint törekvés arra, hogy a fejlett országok
vezetésével - összhangban a fenntartható fogyasztás és termelés 10 éves keretprogramjával - a
gazdasági növekedés és a környezetkárosodás szétváljanak egymástól
8.5 2030-ig teljes és termelékeny foglalkoztatás és méltányos munka biztosítása minden férfi
és nő számára, beleértve a fiatalokat és a fogyatékkal élőket is, valamint az egyenlő értékű
munkáért egyenlő bér biztosítása
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8.6 2020-ig azon fiatalok arányának jelentős csökkentése, akik nem állnak alkalmazásban,
nem vesznek részt oktatásban, illetve képzésben
8.7 Azonnali és hatékony intézkedések meghozatala a kényszermunka felszámolására, a
modernkori rabszolgaság és az emberkereskedelem megszüntetésére, valamint a
gyermekmunka legrosszabb formái megtiltásának és megszüntetésének biztosítására beleértve a gyerekkatonák toborzását és alkalmazását; 2025-ig a gyermekmunka minden
formájának megszüntetése
8.8 A munkavállalói jogok védelme, valamint biztonságos és veszélytelen munkakörnyezet
elősegítése minden dolgozó számára, beleértve a migráns munkavállalókat, különösen a női
bevándorlókat, valamint a bizonytalan foglalkoztatási formák keretében dolgozókat is
8.9 2030-ig a fenntartható turizmus támogatását célzó, olyan szakpolitikák kidolgozása és
megvalósítása, amelyek munkahelyeket teremtenek és népszerűsítik a helyi kultúrát és
termékeket
8.10 A belföldi pénzügyi intézmények kapacitásának megerősítése annak érdekében, hogy
ösztönözzék és kiterjesszék a banki, biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférést mindenki számára
8.a A fejlődő országok, különösen a legkevésbé fejlett országok számára az „Aid for Trade”
fejlesztési támogatás növelése, beleértve „A legkevésbé fejlett országok számára nyújtott,
kereskedelmi vonatkozású technikai segítségnyújtás megerősített integrált keret” elnevezésű
rendszer alkalmazását is
8.b 2020-ig egy, a fiatalok foglalkoztatásáról szóló globális stratégia kidolgozása és
megvalósítása, valamint az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete Globális
Foglalkoztatási Egyezményének végrehajtása

9. cél: Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és
fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése
9.1 A gazdasági fejlődés és az emberi jóllét támogatására minőségi,
megbízható, fenntartható és ellenállóképes infrastruktúra kiépítése,
beleértve a regionális és a határon átnyúló infrastruktúrát is, arra
összpontosítva, hogy az megfizethető és egyenlő eséllyel hozzáférhető legyen mindenki
számára
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9.2 A befogadó és fenntartható iparosítás előmozdítása és 2030-ig a foglalkoztatás és a GDP
vonatkozásában az ipar részarányának jelentős növelése a nemzeti sajátosságokkal
összhangban, valamint az ipar jelenlegi részarányának megduplázása a legkevésbé fejlett
országokban
9.3 A kisipari és egyéb kisvállalkozásoknak a pénzügyi szolgáltatásokhoz – beleértve a
megfizethető hitelhez – való hozzáférésének növelése különösen a fejlődő országokban,
továbbá integrálásuk elősegítése az értékláncokba és piacokba
9.4 2030-ig az infrastruktúrák korszerűsítése és az ipari ágazatok megújítása az erőforrásfelhasználási hatékonyság javításával, valamint a tiszta és környezetbarát technológiák és
ipari eljárások nagyobb mértékű alkalmazásával, fenntarthatóvá tételük céljából, amely
folyamatban minden ország a saját kapacitásának megfelelően vesz részt
9.5 A tudományos kutatás fokozása, az ipari ágazatok technológiai képességeinek
korszerűsítése minden országban, különösen a fejlődő országokban, beleértve 2030-ig az
innováció ösztönzését és a K+F területén a munkavállalók számának jelentős növelését 1
millió lakosra vetítve, valamint a köz-, és magán K+F kiadások növelését
9.a A fenntartható és ellenállóképes infrastruktúra fejlesztésének elősegítése a fejlődő
országokban, fokozott pénzügyi, technológiai és technikai támogatás nyújtásával az afrikai
országok, a legkevésbé fejlett országok, a szárazfölddel körülvett fejlődő országok és a
fejlődő kis szigetállamok számára
9.b A fejlődő országokban a belföldi technológiai fejlesztés, kutatás és innováció támogatása,
beleértve a kedvező szakpolitikai környezet biztosítását többek között az ipari diverzifikáció
és az árukhoz való hozzáadott érték megteremtése céljából
9.c Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés jelentős növelése és
törekvés arra, hogy a legkevésbé fejlett országokban az egyetemes és megfizethető hozzáférés
az Internethez biztosítható legyen 2020-ig

10. cél: Az országok közötti és az országokon belüli egyenlőtlenségek
csökkentése
10.1 2030-ig fokozatosan megvalósítani és fenntartani a lakosság 40%-át
jelentő alsó jövedelmi szegmense bevételének a nemzeti átlagnál nagyobb
fokú növelését
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10.2 2030-ig elősegíteni mindenkinek - korra, nemre, fogyatékosságra, faji és etnikai
hovatartozásra, származásra, vallásra, illetve gazdasági, vagy más helyzetre való tekintet
nélkül - a társadalmi felemelkedését és a szociális, gazdasági és politikai befogadását
10.3 Egyenlő lehetőségek biztosítása és az eredmények terén mutatkozó egyenlőtlenségek
csökkentése, beleértve a diszkriminatív törvények, szakpolitikák és gyakorlatok
megszüntetését, valamint a megfelelő jogszabályok, szakpolitikák és tevékenységek
elősegítését e tekintetben
10.4 Szakpolitikák - különösen pénzügyi, bér- és szociális védelmi politikák - elfogadása és a
nagyobb egyenlőség fokozatos megvalósítása
10.5 A globális pénzügyi piacok és intézmények szabályozásának és monitorizálásának
javítása és ezen szabályozások végrehajtásának erősítése
10.6 A globális nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézményekben a fejlődő országok
fokozott képviseletének és hangjának biztosítása, hogy hatékonyabb, hitelesebb, felelősebb és
legitimebb intézmények váljanak belőlük
10.7 A rendezett, biztonságos, szabályos és felelősségteljesen kezelt migráció és mobilitás
elősegítése, beleértve a tervezett és jól irányított migrációs szakpolitikák végrehajtását
10.a A Kereskedelmi Világszervezet megállapodásaival összhangban a fejlődő országok,
különösen a legkevésbé fejlett országok tekintetében a speciális és megkülönböztetett
bánásmód elvének érvényesítése
10.b Annak ösztönzése, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás és a pénzmozgások - beleértve
a külföldi közvetlen tőkebefektetéseket is - olyan államokba áramoljanak, ahol a legnagyobb
szükség van rá, különösen a legkevésbé fejlett országokba, az afrikai országokba, a fejlődő kis
szigetállamokba, a szárazfölddel körülvett fejlődő országokba, összhangban a nemzeti
terveikkel és programjaikkal
10.c 2030-ig a migránsok hazautalásai tranzakciós költségeinek 3% alá történő csökkentése,
valamint az 5%-nál magasabb költségű hazautalási folyosók felszámolása
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11. cél: A városok és egyéb emberi települések befogadóvá,
biztonságossá, ellenállóképessé és fenntarthatóvá tétele
11.1 2030-ig a megfelelő, biztonságos és megfizethető lakhatáshoz és
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára,
a nyomornegyedekben a lakhatási feltételek javítása
11.2 2030-ig biztonságos, megfizethető, elérhető és fenntartható közlekedési rendszerekhez
való hozzáférés biztosítása mindenki számára, a közúti biztonság javítása, elsősorban a
tömegközlekedés fejlesztésével, különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetben levők, nők,
gyermekek, fogyatékkal élők és idősek szükségleteire
11.3 2030-ig a befogadó és fenntartható városiasodás elősegítése és a kapacitások növelése
minden országban az emberi települések részvételen alapuló, integrált és fenntartható
településtervezése és igazgatása érdekében
11.4 A világ kulturális és természeti örökségének védelmére és megőrzésére irányuló
erőfeszítések fokozása
11.5 2030-ig a katasztrófák - beleértve a vízzel kapcsolatos katasztrófákat - okozta halálesetek
és a katasztrófák által érintettek számának jelentős csökkentése, valamint a katasztrófák
okozta közvetlen gazdasági veszteségek globális GDP-hez viszonyított arányának jelentős
csökkentése, kiemelt figyelmet szentelve a szegények és a sérülékeny helyzetben lévő
emberek védelmének
11.6 2030-ig a városok lakóit érő egy főre jutó kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése,
egyebek között kiemelt figyelmet szentelve a levegő minőségének, valamint a települési és
egyéb hulladékok kezelésének
11.7 2030-ig egyetemes hozzáférés biztosítása a biztonságos, befogadó, könnyen
megközelíthető zöld- és közterületekhez, különösen a nők és gyermekek, idősek és
fogyatékkal élők számára
11.a A városi, városkörnyéki és vidéki területek közötti kedvezőgazdasági, társadalmi és
környezeti kapcsolatok támogatása a nemzeti és regionális fejlesztési tervezés erősítése által
11.b 2020-ig a befogadást, az erőforrás-hatékonyságot, az éghajlatváltozás mérséklését és az
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást, valamint a katasztrófákkal szembeni ellenállóképességet elősegítő, integrált szakpolitikákat és terveket elfogadó és végrehajtó városok és
egyéb emberi települések számának jelentős mértékű növelése, a holisztikus katasztrófa13

kockázat kezelés minden szinten történő fejlesztése és végrehajtása összhangban a 2015 és
2030 közötti időszakra szóló Sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretrendszerrel
11.c A legkevésbé fejlett országok támogatása - beleértve pénzügyi és technikai támogatást a helyi anyagok felhasználásával épülő fenntartható és ellenállóképes épületek létrehozásában

12. cél: Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása
12.1 A fenntartható fogyasztás és termelés 10 éves keretprogramjának
végrehajtása minden országban, a fejlett országok vezető szerepével, a
fejlődő
országok
fejlettségi
szintjének
és
képességeinek
figyelembevételével
12.2 2030-ig a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és azok hatékony
felhasználásának megvalósítása
12.3 2030-ig az egy főre jutó globális élelmiszer-hulladék felére csökkentése a
kiskereskedelem és a fogyasztók szintjén, valamint az élelmiszerveszteség csökkentése a
termelési és ellátási láncok mentén, beleértve a betakarítás utáni veszteségeket
12.4 2020-ig a vegyi anyagok és minden hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő
kezelése a teljes életciklusukon keresztül az elfogadott nemzetközi keretekkel összhangban,
valamint a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátásuk jelentős csökkentése az emberi
egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásuk minimálisra csökkentése érdekében
12.5 2030-ig a hulladékképződés jelentős csökkentése megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás
és újrahasználat által
12.6 A cégek, különösen a nagy és transznacionális vállalatok ösztönzése a fenntartható
gyakorlatok alkalmazására és a fenntarthatósággal kapcsolatos információk jelentéseikbe
történő beépítésére
12.7 Fenntartható közbeszerzési gyakorlatok elősegítése a nemzeti szakpolitikákkal és
prioritásokkal összhangban
12.8 2030-ig annak biztosítása, hogy az emberek mindenhol rendelkezzenek megfelelő
információval és tájékozottsággal a fenntartható fejlődésről és a természettel harmóniában
álló életmódról
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12.a A fejlődő országok támogatása tudományos és technológiai kapacitásaik
megerősítésében a fogyasztás és termelés fenntarthatóbb mintái felé történő elmozdulás
érdekében
12.b Eszközök kifejlesztése és alkalmazása a fenntartható turizmus olyan, a fenntartható
fejlődésre gyakorolt hatásainak vizsgálatára, amelyek munkahelyeket teremtenek és a helyi
kultúrát és termékeket helyezik előtérbe
12.c A fosszilis energiahordozók nem hatékony, a pazarló fogyasztást ösztönző
támogatásainak racionalizálása a piactorzítások megszüntetése által - a nemzeti
körülményeknek megfelelően -, beleértve az adózás szerkezeti átalakítását és a káros
támogatások fokozatos kivezetését, ahol ilyenek léteznek, bemutatva ezek környezeti hatásait,
teljes mértékben figyelembe véve a fejlődő országok speciális szükségleteit és lehetőségeit,
minimálisra csökkentve a fejlődésükre tett esetleges negatív hatást olyan módon, amely védi a
szegényeket és az érintett közösségeket

13. cél: Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak
leküzdésére*1
13.1 A klímaváltozáshoz kapcsolódó veszélyekkel és a természeti
katasztrófákkal
szembeni
ellenállóés
alkalmazkodóképesség
megerősítése minden országban
13.2 A klímaváltozással kapcsolatos intézkedések integrálása a nemzeti szakpolitikákba,
stratégiákba és tervezésbe
13.3 Az oktatás javítása, a tudatosság, a humán- és intézményi kapacitások növelése az
éghajlatváltozás mérséklésével, az alkalmazkodóképesség javításával, a hatások
csökkentésével és a korai előrejelzéssel kapcsolatban
13.a Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményében részes fejlett országok vállalásának
teljesítése, amely szerint 2020-ig közösen évi 100 milliárd USD mobilizálását tűzték ki célul
különböző forrásokból a fejlődő országok szükségleteinek kezelésére a kibocsátásmérséklésre irányuló érdemi tevékenységekkel és a végrehajtás átláthatóságával

1

*Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary
international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.
1 *Elismerve, hogy az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye éghajlatváltozásra adandó globális válaszok
tárgyalásának elsődleges nemzetközi, kormányközi fóruma.
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összefüggésben, valamint a Zöld Klíma Alap mielőbbi teljes működésének elérése annak
feltőkésítése által
13.b A klímaváltozással kapcsolatos hatékony tervezéshez és menedzsmenthez szükséges
kapacitásokat bővítő mechanizmusok támogatása a legkevésbé fejlett országokban és a
feljődő kis szigetállamokban, kiemelt figyelemmel a nőkre, a fiatalokra, a helyi és hátrányos
helyzetű közösségekre

14. cél: Az óceánok, a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és
fenntartható használata a fenntartható fejlődés érdekében
14.1 2025-ig a tengereket érő szennyezés minden formájának megelőzése
és jelentős csökkentése, különös tekintettel a szárazföldi tevékenységből
eredőkre, beleértve a tengerbe kerülő hulladékot és tápanyagszennyezést
14.2 2020-ig a tengeri és tengerparti ökoszisztémák fenntartható kezelése és védelme egyebek
mellett ellenálló képességük megerősítésével a jelentős káros hatások elkerülésére, valamint
intézkedések megtétele a helyreállításukra annak elérése érdekében, hogy az óceánok
egészségesek és produktívak legyenek
14.3 Az óceánok elsavasodása által okozott hatások minimálisra csökkentése és kezelése,
többek között a tudományos együttműködés fokozásával minden szinten
14.4 2020-ig a halászat hatékony szabályozása, a túlhalászat, az illegális, a nem bejelentett és
nem szabályozott halászat és a környezetromboló halászati módszerek megszüntetése,
valamint a tudományosan megalapozott gazdálkodási tervek végrehajtása a halállományok
lehető legrövidebb időn belüli helyreállítása érdekében legalább olyan szintre, amely a
biológiai jellemzőik által meghatározott maximális fenntartható hozamot eredményez
14.5 2020-ig a tengerparti és tengeri területek legalább 10%-ának megőrzése, összhangban a
nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi joggal, az elérhető legjobb tudományos
információkra alapozva
14.6 2020-ig a halászati támogatások bizonyos formáinak betiltása, amelyek a túlzott méretű
kapacitásokhoz vagy túlhalászathoz vezetnek; az illegális, a nem bejelentett és nem
szabályozott halászathoz hozzájáruló támogatások felszámolása és tartózkodás hasonló új
támogatások bevezetésétől, elfogadva, hogy a fejlődő és a legkevésbé fejlett országok
megfelelő és hatékony különleges és megkülönböztetett kezelése a Kereskedelmi
Világszervezet halászati támogatásokra vonatkozó tárgyalásainak szerves részét kell, hogy
képezze
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14.7 2030-ig a tengeri erőforrások fenntartható használatából származó gazdasági haszon
növelése a fejlődő kis szigetállamok és a legkevésbé fejlett országok számára, beleértve a
fenntartható halászatot, az akvakultúrát és a turizmust
14.a A tudományos ismeretek bővítése, a kutatási kapacitások fejlesztése és a tengeri
technológia átadása a Kormányközi Óceanográfiai Bizottság Kritériumrendszere és a Tengeri
Technológia Átadás Iránymutatásai figyelembevételével az óceánok egészségének javítása és
a tengeri biológiai sokféleségnek a fejlődő országok - különösen a fejlődő kis szigetállamok
és a legkevésbé fejlett országok - fejlődéséhez való hozzájárulásának növelése céljából
14.b A halgazdálkodó kisvállalkozók hozzáférésének biztosítása a tengeri erőforrásokhoz és
piacokhoz
14.c Az óceánok és erőforrásaik megőrzésének és fenntartható használatának erősítése a
nemzetközi jog végrehajtásával, az óceánok és erőforrásaik megőrzésének és fenntartható
használatának jogi keretet biztosító ENSZ Tengerjogi Egyezményben foglaltak szerint, amint
ezt „A jövő, amit akarunk” c. dokumentum 158. bekezdése is említi

15. cél: A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és
fenntartható
használatának
támogatása,
a
fenntartható
erdőgazdálkodás, a sivatagosodás leküzdése, a talajdegradáció
megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai sokféleség
csökkenésének megállítása
15.1 2020-ig a szárazföldi, valamint az édesvízi ökoszisztémák és szolgáltatásaik
megőrzésének, helyreállításának és fenntartható használatának biztosítása, különös tekintettel
az erdőkre, vizes élőhelyekre, hegyekre és száraz élőhelyekre, a nemzetközi
megállapodásokból eredő kötelezettségeknek megfelelően
15.2 2020-ig az erdők minden típusa esetében a fenntartható kezelés megvalósításának az
elősegítése, az erdőirtások megállítása, a leromlott állapotú erdők helyreállítása, az
erdőfelújítások és az erdőtelepítések jelentős mértékű növelése globális szinten
15.3 2030-ig a sivatagosodás leküzdése, a leromlott földterületek és talaj helyreállítása,
beleértve a sivatagosodás, aszály és árvizek által érintett területeket, valamint törekvés a
talajdegradáció nélküli világ elérésére
15.4 2030-ig a hegyvidéki ökoszisztémák megőrzésének biztosítása - beleértve biológiai
sokféleségüket is - a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen előnyöket nyújtó kapacitásuk
növelése érdekében
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15.5 Sürgős és jelentős intézkedések megtétele a természetes élőhelyek romlásának
mérséklésére, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására, valamint 2020-ig a
veszélyeztetett fajok védelme és kipusztulásuk megakadályozása
15.6 A genetikai erőforrások hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos
megosztásának támogatása, valamint az ezen erőforrásokhoz történő megfelelő hozzáférés
elősegítése a nemzetközi megállapodásokban foglaltak szerint
15.7 Sürgős intézkedés a flóra és fauna védett fajait érintő orvvadászat és csempészés
megállítására, a vadvilágból származó illegális termékek iránti kereslet és kínálat kezelésére
15.8 2020-ig intézkedések bevezetése a szárazföldi és vízi ökoszisztémákban idegenhonos
özönfajok betelepítésének megelőzésére, valamint hatásaik jelentős csökkentésére, és a
kiemelt jelentőségű ilyen fajok visszaszorítása vagy kiirtása
15.9 2020-ig az ökoszisztémákkal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos értékek integrálása
a nemzeti és helyi tervezésbe, fejlesztési folyamatokba, a szegénységcsökkentési stratégiákba
és elszámolásokba
15.a A pénzügyi források mobilizálása és jelentős mértékű növelése minden forrásból a
biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megőrzése és fenntartható használata érdekében
15.b Jelentős erőforrások mobilizálása minden forrásból és minden szinten a fenntartható
erdőgazdálkodás finanszírozására, valamint megfelelő ösztönzés biztosítására a fejlődő
országok számára a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítésére, beleértve az erdők
megőrzését és felújítását célzó tevékenységeket
15.c A globális szintű támogatás növelése a védett fajokat érintő orvvadászat és csempészet
elleni küzdelem erőfeszítéseire, beleértve a helyi közösségek kapacitásának növelését a
fenntartható megélhetési lehetőségek elérésére

16. cél: Békés és befogadó társadalmak támogatása a fenntartható
fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
biztosítása mindenki számára és a hatékony, elszámoltatható és
mindenki számára nyitott intézmények kiépítése minden szinten
16.1 Az erőszak minden formájának, valamint a kapcsolódó halálozási
arányoknak a jelentős csökkentése mindenütt
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16.2 A gyermekeket érő bántalmazás, kizsákmányolás, emberkereskedelem, erőszak és kínzás
minden formájának felszámolása
16.3 A jogállamiság támogatása nemzeti és nemzetközi szinten, az igazságszolgáltatáshoz
történő egyenlő hozzáférés biztosítása mindenki számára
16.4 2030-ig az illegális pénz-és fegyveráramlások jelentős csökkentése, az eltulajdonított
javak visszaszerzésének és visszaszolgáltatásának erősítése, küzdelem a szervezett bűnözés
minden formája ellen
16.5 A korrupció és vesztegetés minden formájának jelentős csökkentése
16.6 Hatékony, elszámoltatható és átlátható intézmények kialakítása minden szinten
16.7 Fogékony, befogadó, részvételen és képviseleten alapuló döntéshozatal biztosítása
minden szinten
16.8 A fejlődő országok részvételének kiszélesítése és megerősítése a globális kormányzás
intézményeiben
16.9 2030-ig mindenki számára a törvényes személyazonosság biztosítása, beleértve a
születéskori anyakönyvezést
16.10 Az információhoz történő nyilvános hozzáférés biztosítása, és az alapvető
szabadságjogok védelme a nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi megállapodásokkal
összhangban
16.a A megfelelő nemzeti intézmények megerősítése - nemzetközi együttműködéssel is -, a
kapacitások kiépítése érdekében minden szinten, különösen a fejlődő országokban, az erőszak
megelőzése, valamint a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelem céljából
16.b A fenntartható fejlődés érdekében megkülönböztetésmentes jogszabályok és
szakpolitikák támogatása és végrehajtása
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17. cél: A végrehajtás eszközeinek erősítése és a globális partnerség
újjáélesztése a fenntartható fejlődés érdekében
Pénzügyek
17.1 A hazai forrásmobilizáció erősítése az adó- és más bevételek
beszedését végző hazai kapacitások javítása érdekében, beleértve a fejlődő országoknak
nyújtott nemzetközi támogatásokat
17.2 A fejlett országok részéről a hivatalos fejlesztési támogatási (ODA)
kötelezettségvállalásaik teljes megvalósítása, beleértve a fejlődő országok részére, a számos
fejlett állam által vállalt 0.7%-os ODA/GNI kötelezettség, valamint a 0.15–0.20%-os
ODA/GNI kötelezettség teljesítését a legkevésbé fejlett országok számára; a hivatalos
fejlesztési támogatást nyújtó államok fontolják meg annak a célnak a kitűzését, hogy legalább
0.20%-os ODA/GNI összeget nyújtanak a legkevésbé fejlett országok támogatására
17.3 A fejlődő országok számára további pénzügyi források mobilizálása, többféle forrásból
17.4 Segítségnyújtás a fejlődő országok számára annak érdekében, hogy meg tudják
valósítani az adósságállomány hosszú távú fenntarthatóságát egyeztetett szakpolitikák révén,
amelyek szükség szerint elősegítik az adósságfinanszírozást, az adósságkönnyítést és az
adósság átstrukturálását; továbbá foglalkozni szükséges a súlyosan eladósodott szegény
országok külső adósságával az adósságtörlesztési nehézségek mérséklése érdekében
17.5 A legkevésbé fejlett országok számára beruházástámogatási rendszerek elfogadása és
megvalósítása
Technológia
17.6 Az Észak-Dél, Dél-Dél és háromoldalú regionális és nemzetközi együttműködés
fokozása a tudomány, technológia és az innováció területén, illetve az azokhoz történő
hozzáféréssel kapcsolatban, valamint a tudásmegosztás erősítése kölcsönösen elfogadott
feltételek szerint, beleértve a meglévő mechanizmusok közötti koordináció javítását különösen az ENSZ szintű mechanizmusok esetében -, valamint egy globális technológiai
elősegítő mechanizmus által
17.7 A fejlődő országok számára a környezetbarát technológiák fejlesztésének, átadásának,
terjesztésének elősegítése kedvező feltételek mellett, beleértve a közös megegyezés alapján
biztosított koncessziós és preferenciális feltételeket
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17.8 A technológiabank és a tudományos, technológiai és innovációs kapacitásépítő
mechanizmus teljes körű működővé tétele a legkevésbé fejlett országok számára 2017-ig,
valamint a támogató jellegű technológiák - különösen az információs és kommunikációs
technológia - használatának fokozása
Kapacitásépítés
17.9 A hatékony és célirányos kapacitásépítésre irányuló nemzetközi támogatás erősítése a
fejlődő országokban az összes fenntartható fejlődési cél elérését célzó nemzeti tervek
elősegítésére, az Észak-Dél, a Dél-Dél, és a háromoldalú együttműködés által is
Kereskedelem
17.10 Egy egyetemes, szabályokon alapuló, nyitott, diszkriminációmentes és méltányos
multilaterális kereskedelmi rendszer működésének elősegítése a Kereskedelmi Világszervezet
keretében, beleértve a Doha Fejlesztési Forduló keretében zajló tárgyalások lezárását
17.11 A fejlődő országok exportjának jelentős növelése, különös tekintettel annak érdekében,
hogy a legkevésbé fejlett országok részaránya a világexportban 2020-ig megduplázódjon
17.12 A Kereskedelmi Világszervezet döntéseivel összhangban valamennyi legkevésbé fejlett
ország számára a vám- és kvótamentes tartós piacrajutás időszerű megvalósítása, beleértve
annak biztosítását is, hogy a legkevésbé fejlett országokból származó importra vonatkozó
preferenciális származási szabályok átláthatóak és egyszerűek legyenek, továbbá, hogy
elősegítsék a legkevésbé fejlett országok piacra jutását
Rendszerszintű kérdések
Szakpolitikai és intézményi koherencia
17.13 A globális makrogazdasági stabilitás erősítése a szakpolitikák koordinációja és
koherenciája révén is
17.14 A fenntartható fejlődés érdekében a szakpolitikák koherenciájának növelése
17.15 Minden egyes ország szakpolitikai mozgásterének és vezető szerepének tiszteletben
tartása a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló
szakpolitikák kialakítása és végrehajtása terén
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Az érdekcsoportok közötti partnerségek
17.16 A fenntartható fejlődés érdekében a globális partnerség erősítése, kiegészítve a több
érdekcsoportot bevonó partnerségekkel, amelyek mobilizálják és megosztják a tudást,
szakértelmet, technológiát és pénzügyi forrásokat a fenntartható fejődési célok elérésének
támogatása érdekében minden országban, de különösen a fejlődő országokban
17.17 Hatékony partnerségek ösztönzése és elősegítése a közszférában, a köz-és magánszféra,
valamint a civil társadalom között, építve a partnerségek tapasztalataira és erőforrásokkal
kapcsolatos stratégiáira
Adatok, monitoring és elszámoltathatóság
17.18 2020-ig a kapacitásépítési támogatás fokozása a fejlődő országok, köztük a legkevésbé
fejlett országok és a fejlődő kis szigetállamok számára a jó minőségű, időszerű és
megbízható, - jövedelem, nem, kor, faji és etnikai hovatartozás, migrációs státusz,
fogyatékosság, földrajzi elhelyezkedés és egyéb, a nemzeti vonatkozásban releváns jellemzők
szerinti bontású – adatokhoz való hozzáférés jelentős javítása érdekében
17.19 2030-ig - a jelenlegi kezdeményezésekre építve - módszerek kidolgozása a fenntartható
fejlődés előrehaladásának mérésére, amelyek kiegészítik a GDP-t, és a fejlődő országokban
támogatják a statisztikai kapacitásépítést
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