Hedef 8: Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretken
istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri yaygınlaştırmak
8.1 Ulusal koşullara uygun olacak şekilde kişi başına düşen ekonomik büyümenin, özellikle
en az gelişmiş ülkelerde yıllık en az %7 GSYH büyüme olacak şekilde, sürekli hale
getirilmesi
8.2 Çeşitlendirme, teknoloji yükseltme ve yenilikçilik yollarıyla, yüksek katma değerli ve
yoğun işgücü gerektiren sektörlere odaklanarak, daha yüksek seviyelerde üretkenliğe
ulaşılması
8.3 Üretken faaliyetler, insana yakışan iş oluşumu, girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçiliği
destekleyen kalkınma odaklı politikaların yaygınlaştırılması ve mikro, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin kurulması ve büyümesinin, mali hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak şekilde
teşvik edilmesi
8.4 2030’a doğru tüketim ve üretimde küresel kaynak verimliliğinin artan biçimde
iyileştirilmesi ve gelişmiş ülkelerin önderliğinde, sürdürülebilir üretim ve tüketim 10 yıllık
çerçeve programlarıyla da uyumlu olacak şekilde, ekonomik büyümenin çevresel
bozunmadan ayrıştırılması için çaba gösterilmesi
8.5 2030’a kadar gençleri ve engelli insanları da içerecek şekilde tüm erkek ve kadınlar için
tam ve üretken istihdam ve insana yakışır işlere ve eşit değerde işe eşit ücrete ulaşılması
8.6 2020’ye kadar çalışmayan, öğrenim görmeyen veya eğitilmeyen genç oranının kaydadeğer
miktarda azaltılması
8.7 Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin bitirilmesi ve yasaklanmasının güvenceye alınması
için acil ve etkili tedbirlerin alınması, zorla çalıştırmanın yok edilmesi ve 2025’e kadar
çocuklara askerlik yaptırılması dâhil olmak üzere her türlü çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi
8.8 İşçi haklarının korunması ve özellikle kadın göçmen işçiler ve riskli işlerde çalışanlar
olmak üzere tüm çalışanlar için güvenli ve emniyetli iş ortamlarının yaygınlaştırılması
8.9 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir
turizme yönelik politikaların planlanması ve uygulanması
8.10 Bankacılık ile sigorta ve mali hizmetleri herkesi kapsayacak şekilde genişletmek için
ulusal finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi
8.a Gelişmekte olan ülkeler, özellikle EAGÜ’ler için, EAGÜ’lere Yönelik Gelişmiş Entegre
Çerçeve kapsamını da içerecek şekilde, Ticaret için Yardım desteklerinin artırılması
8.b 2020’ye kadar genç istihdamı için küresel bir stratejinin geliştirilmesi ve işlevsel hale
getirilmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Küresel İş Paktı’nın uygulanması
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