Hedef 12: Sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini temin etmek
12.1 Gelişmiş ülkelerin önderliğinde, gelişmekte olan ülkelerin gelişmesi ve kapasitelerini
göz önünde bulundurarak, her ülkenin harekete geçmesiyle sürdürülebilir tüketim ve üretim
modellerine yönelik 10 yıllık program çerçevesinin (10YPÇ) uygulanması
12.2 2030'a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve verimli kullanımının
sağlanması
12.3 2030’a kadar perakende ve tüketici satış seviyesinde kişi başına düşen küresel yiyecek
israfının yarıya düşürülmesi ve hasat sonrası kayıpları da dâhil olmak üzere, üretim ve tedarik
zinciri faaliyetleri sürecinde yiyecek kayıplarının azaltılması
12.4 2020’ye kadar kabul edilmiş uluslararası çerçevelerle uyumlu olacak şekilde
kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı yönetiminin
sağlanması ile insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için bu
atıkların havaya, suya ve toprağa salınımının kaydadeğer miktarda azaltılması
12.5 2030’a kadar engelleme, azaltma, geri kazanım ve geri kullanım yollarıyla atık
oluşumunun kaydadeğer miktarda azaltılması
12.6 Başta büyük ve uluslararası şirketler olmak üzere, firmaların sürdürülebilir uygulamaları
benimsemeleri ve raporlama döngülerine sürdürülebilirlik bilgilerini eklemeleri için
özendirilmesi
12.7 Ulusal politikalar ve önceliklerle uyumlu olacak şekilde sürdürülebilir kamu alımlarının
teşvik edilmesi
12.8 2030’a kadar her yerdeki insanların sürdürülebilir kalkınma ve doğayla uyumlu yaşam
tarzları hakkında gerekli bilgilere ve farkındalığa sahip olmalarının temin edilmesi
12.a Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerine geçmesi için
bilimsel ve teknolojik kapasitelerini geliştirmeleri için desteklenmeleri
12.b 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir
turizm için sürdürülebilir kalkınma etkilerini izleyebilmek için araçlar geliştirilmesi ve
uygulanması
12.c Gelişmekte olan ülkelerin özel koşulları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak ve yoksul ve
etkilenen zümreleri koruyan bir yaklaşım göstererek bu ülkeler üzerinde olabilecek tüm
olumsuz etkileri en aza indirerek, vergilendirmenin yeniden yapılandırılması ve çevresel
etkileri olan zararlı sübvansiyonların var olduğu yerde aşama aşama bitirilmesi dahil olmak
üzere, ulusal koşullara uygun olarak, piyasa aksaklıklarının kaldırılmasıyla müsrif tüketimi
teşvik eden verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının rasyonelleştirilmesi
*Bu metin
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/hedefler/surdurulebilir-tuketim-veuretim-modellerini-temin-etmek/ adresinden alıntılanmıştır.

