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Bilaga A - Artikel 12  
Sammanställning av krav och beslut och vilket genomförande som är beslutat.  
 
Besluten som finns med nedan är:  

• ACE-beslutet,  17/CMA.1 
• Utgångspunkter för översyn av arbetsprogrammet 15/CP.25 
• Arbetsprogrammet från Doha  

 
 

Krav/Beslut Nivå Beskrivning Beslutat genomförande i 
Sverige 

DECISION 17/CMA.1 
 Recalling Hänvisar till artikel 12 i Parisavtalet 

som anger att Parterna ska 
samarbeta för att vid behov vidta 
åtgärder för att öka utbildning i 
klimatförändringar, praktiskt lärande, 
allmänhetens medvetenhet, 
deltagande och tillgång till 
information. 

Inga krav 

 Reaffirming Understryker vikten av alla delar i 
artikel 6 i Klimatkonventionen och 
artikel 12 i Parisavtalet för det totala 
genomförandet av dessa 

Inga krav 

 Recognizing Bekräftar den nyckelroll som ACE, 
eller aktiviteter för att skapa 
handlingskraft för klimatet kan spela 
på alla stadier och nivåer för 
genomförandet av Parisavtalet, 

Inga krav 

 Recalling Hänvisar till beslutet 15/CP.18, som 
inrättade Doha-arbetsprogrammet 
för artikel 6 i Klimatkonventionen 
och definierade viktiga 
arbetsområden och aktiviteter för 
genomförandet av artikel 6 i 
Klimatkonventionen,  

Inga krav 

 Also recalling Hänvisar också till beslutet 
17/CP.22, i vilket det beslutades att 
beslut och aktiviteter som är 
relaterade till genomförandet av 
artikel 6 i Klimatkonventionen ska 
kallas “Action for Climate 
Empowerment” som kan översättas 
till åtgärder för att stärka 
handlingskraften för klimat, 

Inga krav 

 Recognizing Bekräftar att åtgärder för att stärka 
handlingskraften för klimatet spelar 
en nyckelroll för att främja 
förändringar i livsstilar, attityder och 
beteenden som krävs för att främja 
en utveckling med minskade 

Inga krav 
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utsläpp, resiliens och hållbar 
utveckling  

 Reaffirming Understryker nyckelrollen som ett 
brett spektrum av intressenter har 
för att bidra till handlingskraft för 
klimatet. Som intressenter nämns 
nationella regeringar, regioner eller 
motsvarande, städer, utbildnings- 
och kulturinstitutioner, museer, den 
privata sektorn, mellanstatliga 
organisationer, icke-statliga 
organisationer, internationella 
organisationer, beslutsfattare, 
forskare, media, lärare, ungdomar, 
kvinnor och ursprungsbefolkningar.  

Inga krav.  

Regeringsuppdraget adresserar 
aktörer inom flera av dessa 
grupper, bland annat stöder, 
utbildningsinstitutioner, icke-
statliga organisationer, forskare, 
lärare, ungdomar, kvinnor och 
ursprungsbefolkningar.   

Den nationella regeringen har 
formulerat regeringsuppdraget.  

 Acknowledging Erkänner vikten av kopplingar 
mellan aktiviteter som vidtas för att 
stödja artikel 6 i Klimatkonventionen, 
artikel 12 i Parisavtalet och FN:s 
globala mål för hållbar utveckling,  

Sveriges miljömål och 
friluftslivsmål är utgångspunkten 
för Naturvårdsverkets arbete. 

Miljömålen är den ekologiska 
dimensionen av Agenda 2030 
och friluftslivsmålen kopplar till 
såväl de ekologiska, sociala 
som ekonomiska målen i 
Agenda 2030.1 

Sverige gör tydliga kopplingar till 
artikel 12 i National 
Communication, men kan 
förtydliga kopplingen inom 
exempelvis Panorama och 
argumentera för att artikel 12 
nämns i EU:s NDC.   

1. Decides Beslutar att beslut och åtgärder 
relaterade till genomförandet av 
artikel 12 i Parisavtalet också 
kommer att kallas åtgärd för ACE 
eller åtgärder för att öka 
handlingskraften för klimatet.  

Inga krav 

2. Invites Uppmanar parterna att vid 
granskningen av arbetsprogrammet 
från Doha-arbetsprogrammet för 
artikel 6 i Klimatkonventionen i 
enlighet med beslut 15/CP.18 också 
inkludera aktiviteter relaterade till 
genomförandet av artikel 12 i 
Parisavtalet.  

Sverige har lämnat underlag till 
EU:s inlaga som lämnades 15 
februari 2020.  

3. Decides Beslutar att de fokalpunkter som 
utnämnts enligt artikel 6 i 
Klimatkonventionen också kommer 
att fungera som fokalpunkter för 
artikel 12 i Parisavtalet och att de 
kommer att kallas ACE-fokalpunkter 
inom ramen för Parisavtalet.  

Sverige har en fokalpunkt för  
ACE.  

4. Encourages Uppmuntrar parter som inte redan 
har utsett en fokalpunkt för ACE att 
göra det och i förekommande fall 

Sverige har en fokalpunkt för 
ACE. 

 
1 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Agenda-2030-och-globala-hallbarhetsmalen/ 
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tillhandahålla nödvändigt 
institutionellt stöd för fokalpunktens 
verksamhet; 

5. Also 
encourages 

Uppmuntrar också parterna att 
fortsätta främja en systematisk 
integrering av gender och 
delaktighet i utbildning, praktiskt 
lärande, allmänhetens medvetenhet, 
deltagande, tillgång till information 
samt inom regionalt och 
internationellt samarbete i alla 
åtgärder för att begränsa utsläpp 
och för klimatanpassning som 
genomförs enligt 
Klimatkonventionen, samt i enlighet 
med Parisavtalet: I förekommande 
fall, inklusive processerna för att 
utforma och genomföra sina 
nationella klimatlöften (NDC), 
nationella anpassningsplaner, 
långsiktiga utvecklingsstrategier för 
låga växthusgasutsläpp och inom 
klimatpolitiken. 

Regeringen uppdrar åt 
Naturvårdsverket att utveckla 
arbetet med 
jämställdhetsintegrering i syfte 
att verksamheten ska bidra till 
att nå de jämställdhetspolitiska 
målen (regeringens skrivelse 
Skr. 2016/17:10). 

6. Invites Uppmanar parterna att utveckla och 
genomföra nationella ACE-strategier 
för åtgärder för att öka 
handlingskraften för klimatet i 
förhållande till artikel 12 i 
Parisavtalet i beaktande av varje 
parts nationella förutsättningar.  

Regeringsuppdraget är ett första 
steg i att utveckla en nationell 
strategi. I uppdraget anges att 
det ska vara underlag för en 
eventuellt kommande strategi 
för ACE, vilket följer inriktningen 
i ACE-guidelines2. 

7. Also invites Bjuder in parter och andra berörda 
att ta del av goda exempel som kan 
förbättra ACE som exempelvis viss 
samlade i rapporten från den ACE-
workshop som hölls vid den första 
delen på SB 48 och vid 
ungdomsforum, när man utvecklar 
och implementerar ACE.  

Sverige har deltagit aktivt i de 
senaste årens ACE-dialoger, 
även vid SB 48.  

8. Encourages Uppmuntrar parter att inkludera 
information om hur utbildning, 
utbildning, allmänhetens 
medvetenhet, allmänhetens 
deltagande, allmänhetens tillgång till 
information och regionalt och 
internationellt samarbete beaktas vid 
förberedelserna och genomförandet 
av åtgärderna enligt Parisavtalet. 

ACE beskrivs i ett eget kapitel i 
Sveriges senaste National 
Communication, NC7 och 
kommer att ingå i kommande 
nationalrapport NC8. 

9. Considers Anser att parter och intressenter kan 
ta hänsyn till åtgärder för att 
förbättra utbildning, klimatförändring, 
allmänhetens medvetenhet, 
allmänhetens tillgång till information 
och regionalt och internationellt 
samarbete inom ramen för artikel 14 
i Parisavtalet. 

Med artikel 14 etablerades en 
global översynsmekanism för att 
utvärdera och följa upp 
parternas gemensamma 
insatser i förhållande till de 
långsiktiga målen. Krav 
redovisas i regeringsuppdraget 
om Parisavtalets genomförande. 

 
2 

https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/education_and_outreach/application/pdf/action_for_cli
mate_empowerment_guidelines.pdf 
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Bland annat kommer begreppet 
equity behandlas genomgående 
i översynen. 

10. Encourages Uppmuntrar parter att främja 
allmänhetens deltagande och 
samarbeta med bland annat 
regionala och lokala myndigheter, 
med vetenskap och akademi, 
universitet, den privata sektorn, 
civilsamhällets organisationer och 
ungdomar, för att bredda 
genomförandet av åtgärder för att 
öka handlingskraften för klimatet.  

Redovisningen av 
regeringsuppdraget om artikel 
12 innehåller en beskrivning av 
hur detta görs idag.   

11. Invites Bjuder in parter, multilaterala och 
bilaterala institutioner, den privata 
sektorn och andra potentiella aktörer 
att stödja aktiviteter relaterade till 
genomförandet av artikel 12 i 
Parisavtalet. 

Samråd har genomförts och 
redovisas inom 
regeringsuppdraget om artikel 
12.   

Doha Workprogramme- Decision 15/CP 183 
1.  Adopts Beslutar att anta arbetsprogrammet 

som ska gälla i åtta år.  
Inga krav 

2.  Decides Beslutar att göra en översyn av 
arbetsprogrammet 2020, med en 
delavstämning 2016, för att 
utvärdera programmets effektivitet.  

Sverige deltar i och bidrar till 
översynen genom arbete inom 
EU-gruppen.  

3.  Invites Bjuder in parter att skicka in 
information som en del av deras 
National Communications, om 
insatser för att implementera 
arbetsprogrammet och att dela sina 
erfarenheter och goda exempel inför 
delavstämningen 2016 och 
översynen 2020.  

ACE beskrivs i ett eget kapitel i 
Sveriges senaste National 
Communication, NC7 och 
kommer att ingå i kommande 
nationalrapport NC8. 

 
Sverige har deltagit aktivt i att ta 
fram EU:s bidrag till översynen 
som skickades i februari 2020.  

4.  Also invites Uppmanar också parterna att 
tillhandahålla information om 
finansiering som mottagits från alla 
källor, inklusive från Global 
Environment Facility, bilaterala och 
multilaterala organ och FN: s 
organisationer för genomförandet av 
artikel 6 i Klimatkonventionen 

- 

5.  Encourages Uppmuntrar mellanstatliga och icke-
statliga organisationer att fortsätta 
sin verksamhet som är relevant för 
artikel 6 i Klimatkonventionen, 
förbättra samarbetsinsatserna för att 
genomföra artikel 6-initiativ och 
strategier på internationell, regional, 
nationell och lokal nivå och dela 
information om deras arbete genom 
UNFCCC:s nätverk för 
klimatförändringsinformation, 
clearing house CC, iNet och andra 
medier 

Vissa organisationer inom dessa 
kategorier ingår i samråd som 
genomförts inom ramen för 
regeringsuppdraget om artikel 
12.  

 
3 Beslutades innan Parisavtalet, men gäller tills nytt arbetsprogram beslutas, preliminärt under COP26. 



NATURVÅRDSVERKET  
 

5 
 

6.  Invites Uppmuntrar NGO:s och andra 
organisationer att fortsätta sin 
verksamhet som är relevant för 
artikel 6 i Klimatkonventionen, och 
förbättra samarbetet för att 
genomföra artikel 6 - initiativ och 
strategier på internationell, regional, 
nationell och lokal nivå och dela 
information om deras arbete som 
berör UNFCCC:s nätverk för 
klimatförändringsinformation clearing 
house CC, iNet och andra medier 

Vissa organisationer inom dessa 
kategorier ingår i samråd som 
genomförts inom ramen för 
regeringsuppdraget om artikel 
12.  

7.  Requests Uppdrar åt Global Environment 
Facility att fortsätta tillhandahålla 
ekonomiska resurser till parter som 
inte ingår i bilaga I till konventionen, 
särskilt afrikanska länder, de minst 
utvecklade länderna och 
utvecklingsstater för små öar, i 
enlighet med beslut 11 / CP.1, 6 / 
CP. 7, 4 / CP.9, 7 / CP.10, 3 / 
CP.12, 7 / CP.13, 3 / CP.16 och 11 / 
CP.17.  

- 

8.  Also requests Uppmanar också UNFCCC-
sekretariatet att uppmuntra andra 
mellanstatliga organisationer som 
har möjlighet att tillhandahålla 
tekniskt eller ekonomiskt stöd och att 
främja partnerskap med andra 
organisationer, den privata sektorn 
och givare för att stödja 
genomförandet av 
arbetsprogrammet. 

Ej relevant 

9.  Further 
requests 

Uppmanar vidare SBI att förbättra 
arbetet med artikel 6 i 
Klimatkonventionen genom att 
anordna en årlig sammanträdes-
dialog om artikel 6 i 
Klimatkonventionen med deltagande 
av parter, företrädare för relevanta 
organ som inrättats enligt 
Klimatkonventionen och relevanta 
experter, utövare och intressenter 
att dela sina erfarenheter och utbyta 
idéer, bästa praxis och lärdomar om 
genomförandet av 
arbetsprogrammet; 

Sverige deltar vid dessa 
dialogmöten genom 
representation i SBI och 
Sveriges fokalpunkt för ACE.  

10. Decides Beslutar att den dialog som avses i 
punkt 9 kommer att samla de sex 
delarna i artikel 6 i 
Klimatkonventionen (utbildning, 
allmänhetens medvetenhet, 
allmänhetens deltagande, 
allmänhetens tillgång till information 
och internationellt samarbete) i två 
fokusområden, vars övervägande 
kommer att alternera på årsbasis, 
med det första fokusområdet som 
består av utbildning, det andra 
består av allmänhetens tillgång till 
information, allmänhetens 
deltagande och allmänhetens 
medvetenhet och internationellt 

Se under punkt 9 ovan. 
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samarbete är ett övergripande tema 
för båda fokusområdena. 

11. Also decides Beslutar också att den första 
sessionen i den årliga dialogen 
kommer att hållas vid den tretttionde 
sessionen för SBI och fokusera på 
det första fokusområdet; 

Se under punkt 9 ovan 

12. Requests Uppmanar UNFCCC-sekretariatet 
att utarbeta en sammanfattande 
rapport om varje session i dialogen; 

Avser UNFCCC-sekretariatet. 

13. Also requests Begär också att SBI i sin översyn av 
genomförandet av det 
arbetsprogram som avses i punkt 2 
ovan (arbetsprogrammet från Doha), 
till FCCC / CP / 2012/8 / tillägg.2 19 
inkludera de sammanfattande 
rapporterna från ACE-dialogmötena, 
som avses i punkt 12 ovan, som 
ytterligare bidrag till översynen. 

Avser inriktning för översyn av 
arbetsprogrammet, sk Terms of 
Reference. 

14. Further 
requests 

Begär att UNFCCC-sekretariatets 
åtgärder som krävs i detta beslut ska 
genomföras under förutsättning att 
det finns tillgängliga ekonomiska 
resurser. 

Avser UNFCCC-sekretariatet 

Terms of reference for the review of the Doha work programme on Article 6 of the 
Convention, Decision 15/CP.25 
1.  Request Begär att SBI vid session 52 i juni 

2020, ska inleda översynen av 
genomförandet av arbets-
programmet från Doha avseende 
artikeln 6 i Klimatkonventionen 
utifrån de mandat som finns i 
bilagan och att överväga det 
framtida arbetet för att förbättra 
genomförandet av artikel 6 i 
Klimatkonventionen och Artikel 12 i 
Parisavtalet, samt förbereda ett 
utkast till beslut för övervägande och 
antagande vid COP 26 i november 
20204; 

Sverige deltar aktivt i ACE-
dialogmöten som arrangeras av 
UNFCCC-sekretariatet och som 
syftar till att starta översynen av 
arbetsprogrammet inför SV 52.- 

2.  Invites Bjuder in parter, observatörs-
organisationer och andra 
intressenter att lämna inspel till 
översynen via en särskild portal 
senast den 15 februari 2020: 
information om åtgärder som 
vidtagits för att genomföra 
arbetsprogrammet från Doha och i 
relation till Action for Climate 
Empowerment, inklusive aktiviteter 
och resultat, goda exemepel, 
lärdomar och gap och behov samt 
rekommendationer och synpunkter 

Sverige har via EU-gruppen 
lämnat inspel till översynen.  
 
En sammanställning av inspelen 
har gjorts av UNFCCC5 

 
4 Tider för SB 52 och COP 26 har efter beslutet reviderats på grund av Corona-pandemin: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_dates_of_cop_26.pd
f 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_postponement_of_sbs
52.pdf  

5 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2020_inf4.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_dates_of_cop_26.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_dates_of_cop_26.pdf
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på framtida arbete för att förbättra 
genomförandet av artikel 6 i 
Klimatkonventionen och artikel 12 i 
Parisavtalet. 

3, Also invites Bjuder också in FN-organisationer, 
särskilt medlemmar i FN:s Nations 
Alliance on Climate Change 
Education, Training and Public 
Awareness, observer organisationer 
och andra intressenter att lämna 
inspel via inlämningsportalen senast 
den 15 februari 2020: information 
om deras aktiviteter för att stödja 
genomförandet av 
arbetsprogrammet från Doha och 
åtgärder för att förstärka åtgärder för 
klimatet samt rekommendationer 
och synpunkter på framtida arbete 
för att förbättra genomförandet av 
artikel 6 i Klimatkonventionen och 
artikel 12 i Parisavtalet. 

Inga krav 
 

4. Further invites Uppmanar parter och 
observatörsorganisationer att också 
via inlämningsportalen senast den 
15 februari 2020, lämna in 
synpunkter på dagordningen för den 
åttonde ACE-dialogen om åtgärder 
för att förbättra arbetet för 
klimatfrågor, för att främja 
diskussionerna om sätt att förbättra 
genomförande av artikel 6 i 
Klimatkonventionen och artikel 12 i 
Parisavtalet, 

Inga krav 
 

5. Requests Uppdrar åt UNFCCC-sekretariatet 
att organisera den åttonde dialogen 
om actions for climate empowerment 
2020 för att driva diskussionerna om 
rekommendationer och synpunkter 
på framtida arbete för att förbättra 
genomförandet av artikel 6 i 
Klimatkonventionen och artikel 12 i 
Parisavtalet 

Avser UNFCCC-sekretariatet 

6. Takes note of Noterar de beräknade 
budgetkonsekvenserna av de 
aktiviteter som UNFCCC-sekretariat 
som avses i bilagan.  

Avser UNFCCC-sekretariatet 

7. Requests Begär att de åtgärder som 
UNFCCC-sekretariatet kräver i detta 
beslut ska genomföras beroende på 
tillgången på ekonomiska resurser. 

Avser UNFCCC-sekretariatet 

 
Länkar till beslut:  

• ACE-beslutet vid COP 25, 17/CMA1: 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_03a02E.pdf    

• Arbetsprogrammet från Doha, 15/CP.18 
https://cop23.unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a02.pdf#page=17 

• Terms of reference för översyn av arbetsprogrammet från Doha, 15/CP.25: 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a02_adv.pdf#page_
20 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_03a02E.pdf
https://cop23.unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a02.pdf#page=17
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a02_adv.pdf#page_20
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a02_adv.pdf#page_20
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