
DOKTORAND: Claire Godet 
GRAD: Philosophiae doctor 
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
INSTITUTT: ARENA Senter for europaforskning  
FAGOMRÅDE: Europaforskning, Climate policy, Legitimacy 
VEILEDERE:
  

Prof. Christopher Lord, Prof Peter Bursens 
(UAntwerpen), Dr. Espen Olsen 

DISPUTASDATO: tbd 
AVHANDLINGENS TITTEL: Understanding the Legitimation of Controversial 

Institutions:  Stakeholder Critique and Legitimation of 
the EU Emissions Trading Scheme (ETS) 

 
Institusjoner oppfattes som legitime når de oppfyller demokratiske standarder eller leverer 
resultater som forventet. I lys av dette, hvordan beholder da EUs system for handel med 
utslippskvoter (ETS) legitimiteten, på tross av kritikk fra alle kanter? 
       ETS, også kalt «karbonmarkedet», er hjørnesteinen i EUs klimapolitikk. Hittil er 
resultatene i beste fall kontroversielle: Mens noen mener at ETS svekker bedriftenes 
konkurranseevne overfor internasjonale konkurrenter, hevder andre at kvoteprisen er for lav 
til å drive frem betydelige utslippskutt. Karbonmarkedet kritiseres også for å muliggjøre 
svindel, hvitvasking og korrupsjon. 

En annen type kritikk går på at Europakommisjonen ikke er nøytral, samt på manglende 
åpenhet i markedet og forhandlingsprosessene. ETS kritiseres også for skjev maktbalanse og 
for at mindre aktører utestenges fra forhandlingene. 
Hvis interessehaverne er kritiske til så mange aspekter av ETS, hvorfor fortsetter de da å 
legitimere systemet? 

Denne avhandlingen viser at legitimiteten ikke utfordres fordi ETS ikke har vært et 
stridstema blant EU-borgerne. For øyeblikket diskuteres ETS kun av dem som ønsker å 
opprettholde karbonmarkedet – enten fordi de profiterer på det, eller fordi de mener at ETS er 
det mest effektive klimatiltaket EU-landene kan enes om. 

Interessehavere som ønsker å erstatte ETS er i mindretall eller ikke involvert i debatten. 
Og innbyggerne deltar (foreløpig) ikke i de offentlige diskusjonene. For øyeblikket står derfor 
ikke ETS overfor noe legitimitetsproblem på tross av den omfattende kritikken. 

Dette kan imidlertid endre seg raskt. Dersom EU-borgerne blir klar over svakhetene ved 
karbonmarkedet, er de kanskje ikke villige til å overlate ansvaret til europeiske eksperter stort 
lenger. I så fall må EU finne overbevisende argumenter for denne kontroversielle institusjonen 
– og klimapolitikken i sin helhet. 

 


