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Αβστραχτ (239 ωορδσ) 

Τηε UKげゲ προχεσσ οφ λεαϖινγ τηε Ευροπεαν Υνιον ωιλλ ηαϖε προφουνδ χονσεθυενχεσ φορ ηεαλτη ανδ τηε 

ΝΗΣ. Ιν τηισ παπερ, ωε εϖαλυατε τηε λικελψ ιmπαχτ ον WΗΟ ηεαλτη σψστεm βυιλδινγ βλοχκσ οφ τηρεε 

ゲIWﾐ;ヴｷﾗゲが ; さゲﾗaデ BヴW┝ｷデざが さｴ;ヴS BヴW┝ｷデざが ;ﾐS さa;ｷﾉWS BヴW┝ｷデざ, ωηερε τηε ΥΚ λεαϖεσ ωιτηουτ α δεαλ. 

Εαχη σχεναριο ποσεσ σιγνιφιχαντ τηρεατσ το αλλ βυιλδινγ βλοχκσ. Τηε ωορκφορχε οφ τηε ΝΗΣ ισ ηεαϖιλψ 

ρελιαντ ον ΕΥ σταφφ. Φινανχινγ οφ ηεαλτη χαρε φορ ΥΚ χιτιζενσ ιν τηε ΕΥ ανδ ϖιχε ϖερσα ισ τηρεατενεδ, ασ 

ισ αχχεσσ το σοmε χαπιταλ φυνδσ, ωηιλε Βρεξιτ τηρεατενσ οϖεραλλ εχονοmιχ περφορmανχε. Αχχεσσ το 

πηαρmαχευτιχαλσ, τεχηνολογψ, βλοοδ, ανδ οργανσ φορ τρανσπλαντ αρε αλλ ατ ρισκ, ωιτη α παρτιχυλαρ 

χονχερν αβουτ ραδιοισοτοπεσ βεχαυσε οφ τηε δεχισιον το λεαϖε Ευρατοm. Ινφορmατιον υσεδ φορ 

ιντερνατιοναλ χοmπαρισονσ ισ τηρεατενεδ, βψ βοτη εξχλυσιον φροm νετωορκσ ανδ νον−χονφορmιτψ οφ 

στανδαρδσ.  Τηρεατσ το σερϖιχε δελιϖερψ ινχλυδε ασπεχτσ δελιϖερεδ τηρουγη Ευροπεαν Ρεφερενχε 

Νετωορκσ ανδ χροσσ−βορδερ χαρε, εσπεχιαλλψ ιν Νορτηερν Ιρελανδ.  Γοϖερνανχε χονχερνσ ρελατε το 

πυβλιχ ηεαλτη, χοmπετιτιον ανδ τραδε λαω, ανδ ρεσεαρχη. Ηοωεϖερ, ωε ωερε αβλε το ιδεντιφψ α σmαλλ 

νυmβερ οφ ποτεντιαλ οππορτυνιτιεσ, σηουλδ α γοϖερνmεντ χηοοσε το τακε αδϖανταγε οφ τηεm, ιν αρεασ 

συχη ασ χοmπετιτιον λαω ανδ φλεξιβιλιτψ οφ τραινινγ. Οϖεραλλ, α σοφτ ϖερσιον οφ Βρεξιτ mινιmισεσ ηεαλτη 

τηρεατσ ωηιλε φαιλεδ Βρεξιτ ισ τηε ρισκιεστ. Εφφεχτιϖε παρλιαmενταρψ σχρυτινψ οφ πολιχψ ανδ λεγαλ χηανγεσ 

ωιλλ βε εσσεντιαλ, βυτ τηε σχαλε οφ τηε τασκ ρισκσ οϖερωηελmινγ παρλιαmεντ ανδ τηε χιϖιλ σερϖιχε.  
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Ιντροδυχτιον 
Λεαϖινγ τηε Ευροπεαν Υνιον (ΕΥ) ισ αργυαβλψ τηε γρεατεστ πεαχετιmε χηαλλενγε τηατ τηε Υνιτεδ 

Κινγδοm (ΥΚ) ηασ εϖερ φαχεδ. Τηε φυτυρε ισ εσπεχιαλλψ υνχερταιν φολλοωινγ τηε 2017 Γενεραλ Ελεχτιον, 

ωηιχη λεφτ τηε γοϖερνmεντ ιν α mινοριτψ ιν παρλιαmεντ.  

Τηε ιmπαχτ ον ηεατη ανδ ηεαλτηχαρε ωιλλ βε συβσταντιαλ,
1
 αφφεχτινγ ηοω mεδιχαλ προδυχτσ αρε 

λιχενσεδ, εmπλοψmεντ οφ  ΕΥ σταφφ ιν υνιϖερσιτιεσ ανδ τηε ΝΗΣ, ριγητσ το ηεαλτηχαρε οφ Ευροπεαν 

χιτιζενσ ιν τηε ΥΚ ανδ ϖιχε ϖερσα, ρεγυλατιον οφ ρεσεαρχη, ανδ mυχη ελσε. Ψετ τηε Βριτιση γοϖερνmεντ 

ηασ νοτ αδδρεσσεδ τηεσε χριτιχαλ ισσυεσ, ωηιλε τηε χιϖιλ σερϖιχε αππεαρσ στρυγγλινγ το χοπε, εσπεχιαλλψ 

ωιτηιν τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη, ωηιχη ηασ εξπεριενχεδ λαργε σχαλε ρεδυνδανχιεσ.
2
 Τηε Dεπαρτmεντ 

φορ Εξιτινγ τηε ΕΥ ηαδ νοτ ινιτιαλλψ χονσιδερεδ ρεχιπροχαλ ηεαλτη χαρε αρρανγεmεντσ
3
 ανδ τηε 

Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ωασ εξχλυδεδ φροm τηε φορmαλ νεγοτιατινγ προχεσσ.
4
 Wε ηαϖε νο χονφιδενχε 

τηατ χεντραλ γοϖερνmεντ ισ ψετ ιν α ποσιτιον το αδδρεσσ τηε χονσεθυενχεσ φορ ηεαλτη.  

Wε εmπλοψ デｴW WﾗヴﾉS HW;ﾉデｴ Oヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐげゲ ηεαλτη σψστεmσ βυιλδινγ βλοχκσ (Φιγυρε 1)
5
 το εϖαλυατε 

τηε ιmπαχτ οφ Βρεξιτ ον ηεαλτη ανδ τηε ΝΗΣ. Γιϖεν τηε πρεσεντ υνχερταιντψ, ωε ασσεσσ τηρεε ποσσιβλε 

σχεναριοσ: ι) θυασι−Ευροπεαν Εχονοmιχ Αρεα (ωιτη αχχεσσ το τηε σινγλε mαρκετ βυτ ρεστριχτιονσ ον φρεε 

mοϖεmεντ οφ πεοπλε), ορ け“ﾗaデげ BヴW┝ｷデ; ιι) α φρεε τραδε αγρεεmεντ, συχη ασ τηατ βετωεεν τηε ΕΥ ανδ 

Χαναδα, αに けH;ヴSげ BヴW┝ｷデき ανδ ιιι) φαλλινγ βαχκ ον Wορλδ Τραδε Οργανιζατιον ρυλεσ, ; けF;ｷﾉWSげ BヴW┝ｷデ 
(Πανελ).  

Ηεαλτη Ιmπαχτ Ασσεσσmεντ 
Wε ιδεντιφψ α σεριεσ οφ τοπιχσ ωιτηιν εαχη βυιλδινγ βλοχκ ανδ σχορε εαχη ασ βροαδλψ υνχηανγεδ (γρεψ), 

ποσιτιϖε (γρεεν), mοδερατε νεγατιϖε (ψελλοω), ανδ mαϕορ νεγατιϖε (ρεδ) ιν τερmσ οφ ηεαλτη ρισκ.  

Ταβλε 1 συmmαρισεσ τηε λικελψ χονσεθυενχεσ οφ デｴW デｴヴWW ゲIWﾐ;ヴｷﾗゲ ﾗa け“ﾗaデげ BヴW┝ｷデが けH;ヴSげ BヴW┝ｷデ ;ﾐS 
けF;ｷﾉWSげ BヴW┝ｷデく WW οφφερ τηρεε κεψ mεσσαγεσ. Φιρστ, Βρεξιτ αφφεχτσ αλλ οφ τηε βυιλδινγ βλοχκσ. Σεχονδ, 

τηε ιmπαχτ οφ Βρεξιτ ον ηεαλτη ρανγεσ φροm σοmεωηατ νεγατιϖε το ϖερψ νεγατιϖε, ωιτη φεω 

οππορτυνιτιεσ. Τηιρδ, τηε ιmπαχτσ δεπενδ ον ωηατ τψπε οφ Βρεξιτ ισ πυρσυεδ; τηε ηαρδερ τηε Βρεξιτ, 

τηε ωορσε τηε ιmπαχτ, ωιτη νο δεαλ ωορστ οφ αλλ. 

Ηεαλτη ωορκφορχε 

Τηε ηεαλτη ωορκφορχε ισ εσπεχιαλλψ ϖυλνεραβλε, ωιτη mαϕορ εφφεχτσ ον ρεχρυιτmεντ ανδ ρετεντιον οφ ΕΥ 

νατιοναλσ ωιτηιν τηε ΝΗΣ ανδ σοχιαλ χαρε.  

Ρεχρυιτmεντ ανδ ρετεντιον οφ ΕΥ νατιοναλσ το τηε ΝΗΣ ωορκφορχε 

Τηε ΥΚ χαννοτ βε σελφ−συφφιχιεντ ιν ΝΗΣ ορ σοχιαλ χαρε ωορκφορχε ιν τηε φορεσεεαβλε φυτυρε. Οϖερ 60 

000 πεοπλε φροm νον−ΥΚ ΕΥ χουντριεσ χυρρεντλψ ωορκ ιν τηε ΝΗΣ ανδ 90 000 ιν αδυλτ σοχιαλ χαρε.
2
 

Ονε ιν τεν δοχτορσ ιν τηε ΥΚ ισ α Ευροπεαν Εχονοmιχ Αρεα (ΕΕΑ) γραδυατε (τηε ΕΕΑ χοmπρισεσ τηε 

Ευροπεαν Υνιον χουντριεσ πλυσ Ιχελανδ, Λιεχητενστειν, ανδ Νορωαψ).
2
 Τηε Ασσοχιατιον οφ ΥΚ 

Υνιϖερσιτψ Ηοσπιταλσ νοτεσ τηατ ΕΥ mεmβερσηιπ σιγνιφιχαντλψ ενηανχεσ τηε αττραχτιϖενεσσ οφ τηε ΥΚ ασ 

α πλαχε το βυιλδ α χαρεερ ιν ρεσεαρχη/χλινιχαλ ρολεσ.
2
 Τηεσε οϖεραλλ φιγυρεσ δο νοτ τακε αχχουντ οφ 

προφεσσιοναλ, ρεγιοναλ ανδ σεχτορ−σπεχιφιχ ρελιανχε ον ΕΥ/ΕΕΑ νατιοναλσ, ωιτη Λονδον ανδ τηε Σουτη 

Εαστ παρτιχυλαρλψ ϖυλνεραβλε το α λοσσ οφ λαβουρ. Τηε ισλανδ οφ Ιρελανδ εφφεχτιϖελψ σηαρεσ α ηεαλτη ανδ 

σοχιαλ χαρε ωορκφορχε.  

Βρεξιτ mαψ mακε τηε ΥΚ λεσσ αττραχτιϖε το ηεαλτη ωορκερσ φροm τηε ρεστ οφ τηε ΕΥ ασ ιτ χουλδ 

υνδερmινε τηειρ λεγαλ εντιτλεmεντσ ανδ τηοσε οφ τηειρ φαmιλιεσ (ωηετηερ ΕΥ χιτιζενσ ορ νοτ). Τηεσε 

ινχλυδε νοτ ονλψ ρεσιδενχε ριγητσ βυτ τηε ριγητ νοτ το βε δισχριmινατεδ αγαινστ ον νατιοναλιτψ γρουνδσ 

ωηεν εντερινγ τηε ΥΚ; αχχεσσ το εmπλοψmεντ, ηουσινγ ανδ οτηερ βενεφιτσ, ινχλυδινγ αχχεσσ οφ τηειρ 
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χηιλδρεν το πριmαρψ, σεχονδαρψ ανδ ηιγηερ εδυχατιον; αχχυmυλατιον ανδ τρανσφερ οφ πενσιονσ, σοχιαλ 

σεχυριτψ ανδ ωελφαρε; τηε ριγητ το ηεαλτη χαρε ανψωηερε ιν τηε ΕΥ ον ρετιρεmεντ ανδ ωηεν ϖισιτινγ 

τηειρ ηοmε χουντρψ (ε.γ. φορ χηιλδβιρτη); σοmε δεmοχρατιχ ριγητσ, συχη ασ το ϖοτε ιν λοχαλ ελεχτιονσ; 

ανδ mυτυαλ ρεχογνιτιον οφ θυαλιφιχατιονσ φροm ανψ ΕΥ χουντρψ (συβϕεχτ το λινγυιστιχ χοmπετενχιεσ). 

Wηερε χοmπετενχε το πραχτισε ισ α χονχερν, αν ΕΥ−ωιδε αλερτ mεχηανισm ισ ιν οπερατιον, βολστερινγ 

τρυστ ιν θυαλιφιχατιονσ οβταινεδ ελσεωηερε ιν τηε ΕΥ; τηερε ισ νο σιmιλαρ σψστεm χοϖερινγ τηε ρεστ οφ 

τηε ωορλδ.  

Τηεσε εντιτλεmεντσ δεριϖε φροm ΕΥ λαω ανδ αρε συβϕεχτ το mινιmαλ αδmινιστρατιϖε φορmαλιτψ. Ιφ ριγητσ 

αρε βρεαχηεδ, ενφορχεmεντ ισ τηρουγη ΥΚ χουρτσ. Σαϖε φορ σψmβολσ ον τηειρ πασσπορτσ, τηεσε σταφφ αρε 

τρεατεδ ασ ΥΚ νατιοναλσ. Ιν Μαρχη 2017, τηε Γυαρδιαν νεωσπαπερ ρεπορτεδ α 92% δροπ ιν ΕΥ 

νατιοναλσ ρεγιστερινγ ασ νυρσεσ ιν Ενγλανδが ┘ｴｷIｴ デｴW ‘ﾗ┞;ﾉ CﾗﾉﾉWｪW ﾗa N┌ヴゲｷﾐｪ Hﾉ;ﾏWS さον τηε φαιλυρε 

οφ τηε γοϖερνmεντ το προϖιδε ΕΥ νατιοναλσ ιν τηε ΥΚ ωιτη ;ﾐ┞ ゲWI┌ヴｷデ┞ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ a┌デ┌ヴWざく6
 

Μυτυαλ ρεχογνιτιον οφ προφεσσιοναλ θυαλιφιχατιονσ 

Ονε αρεα ωηερε σοmε σεε ποτεντιαλ φορ ιmπροϖεmεντ αφτερ Βρεξιτ ισ προφεσσιοναλ ρεγυλατιον, ωιτη 

ρεγυλατορσ ιν τηε ΥΚ 
4
 υνχοmφορταβλε ωιτη ηοω mυτυαλ ρεχογνιτιον οφ θυαλιφιχατιονσ ωορκσ. Σπεχιφιχ 

σκιλλσ, συχη ασ λανγυαγε, αρε ασσεσσεδ βψ εmπλοψερσ, ασ τηεψ αρε mοστ φαmιλιαρ ωιτη σπεχιφιχ νεεδσ οφ 

τηε ϕοβ ανδ αρε βεστ θυαλιφιεδ το mακε τηατ ασσεσσmεντ.  Ηοωεϖερ, ΥΚ προφεσσιοναλ ρεγυλατορσ (ωηο 

ηαϖε εξπανδεδ τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ βεψονδ τηατ ιν οτηερ ΕΥ Μεmβερ Στατεσ ιν ρεχεντ ψεαρσ
7
) 

βελιεϖε τηατ τηεψ σηουλδ ηαϖε τηισ ρολε. Τηεψ σεε ποτεντιαλ φορ ιmπροϖεmεντ βψ στρενγτηενινγ τηειρ 

ρεθυιρεmεντσ φορ ρεχογνισινγ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲげ aｷデﾐWゲゲ デﾗ ヮヴ;Iデｷσε ιν τηε ΥΚ. Γιϖεν τηε ρεχιπροχιτψ 

πρινχιπλε ιν νεγοτιατιονσ βψ τηε ΕΥ, τηισ ισ λικελψ το χαυσε χορρεσπονδινγ ινχρεασεδ διφφιχυλτιεσ φορ 

mοβιλιτψ βψ ηεαλτη προφεσσιοναλσ φροm τηε ΥΚ το τηε ΕΥ.  

Εmπλοψmεντ ριγητσ αρισινγ φροm ΕΥ λαω 

Ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε σταφφ αρε προτεχτεδ βψ νυmερουσ εmπλοψmεντ ριγητσ υνδερ ΕΥ λαω. Τηεσε 

ινχλυδε ΕΥ εθυαλιτψ λαω (ωηιχη προτεχτσ αγαινστ δισχριmινατιον ον σεξ, ραχε, δισαβιλιτψ, οτηερ 

γρουνδσ); ΕΥ ηεαλτη ανδ σαφετψ ατ ωορκ λαω (ινχλυδινγ mατερνιτψ λεαϖε ριγητσ, ωορκινγ τιmε); ανδ ΕΥ 

εmπλοψmεντ λαω ον ρεστρυχτυρινγ (φορ ινστανχε σεχυριτψ οφ ριγητσ ωηεν ανοτηερ εmπλοψερ τακεσ οϖερ 

α χοντραχτ το προϖιδε σερϖιχεσ). Αλτηουγη τηεσε ωιλλ ινιτιαλλψ HW けヴﾗﾉﾉWS ﾗ┗Wヴげ ｷﾐデﾗ UK ﾉ;┘ H┞ デｴW GヴW;デ 
Ρεπεαλ Βιλλ, τηε προτεχτιον τηατ χοmεσ φροm ιντερπρετατιον οφ δισπυτεσ βψ τηε Ευροπεαν Χουρτ οφ 

ϑυστιχε ωιλλ χεασε.  

Φινανχινγ 

Τηε mαιν ιmπαχτ οφ Βρεξιτ ον φινανχινγ αφφεχτσ ινδιϖιδυαλσ, ωηο ωιλλ λοσε χοϖεραγε ωηεν αβροαδ ιφ 

ρεχιπροχαλ ηεαλτηχαρε αρρανγεmεντσ ενδ. Τηερε αρε αλσο ιmπαχτσ ον χαπιταλ φινανχινγ φορ τηε ΝΗΣ, ασ 

ωελλ ασ ον τηε οϖεραλλ ΝΗΣ βυδγετ. 

Ρεχιπροχαλ ηεαλτηχαρε αρρανγεmεντσ 

Φρεε mοϖεmεντ ωιτηιν τηε ΕΥ δεπενδσ χρυχιαλλψ ον συππορτ φροm σοχιαλ προτεχτιον σψστεmσ οφ τηε 

Μεmβερ Στατεσ. Ιν τυρν, αχχεσσ το τηεm δεπενδσ ον mυτυαλ ρεχογνιτιον οφ ριγητσ αχθυιρεδ ιν εαχη 

χουντρψ ανδ α mεχηανισm βψ ωηιχη τηε χουντρψ ωηερε τηε περσον ισ χοϖερεδ ωιλλ ρειmβυρσε τηε 

χουντριεσ ωηερε τηε περσον ρεχειϖεσ χαρε ορ συππορτ.  

Wηιλστ δεταιλσ αρε χοmπλιχατεδ, τηε βασιχ πρινχιπλεσ αρε σιmπλε; ριγητσ αρε βυιλτ υπ ανδ πασσεδ ον ασ 

ψου λιϖε ανδ ωορκ ιν διφφερεντ χουντριεσ. Ανψονε ρεθυιρινγ ηεαλτηχαρε ιν α διφφερεντ ΕΥ χουντρψ ισ 

τρεατεδ ασ ιφ τηεψ λιϖεδ τηερε, ωιτη τηειρ ηοmε χουντρψ ρειmβυρσινγ τηε χουντρψ ωηερε χαρε ωασ 

προϖιδεδ. Τηε ΕΥ−ΥΚ ποστ−Βρεξιτ δεαλ χουλδ χοντινυε τηισ σψστεm ανδ τηε ΥΚ γοϖερνmεντ αππεαρσ το 

ωαντ τηισ,
2
 αλτηουγη ηοω τηισ χαν βε ρεχονχιλεδ ωιτη ιτσ ωιδερ Βρεξιτ οβϕεχτιϖεσ (ιν παρτιχυλαρ, λεαϖινγ 
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τηε φυτυρε ϕυρισδιχτιον οφ τηε ΕUげゲ Χουρτ οφ ϑυστιχε)
8
 ισ υνχλεαρ. Ιτ ισ χλεαρλψ α ηιγη πριοριτψ φορ τηε ΕΥ 

ανδ ωασ ρεπορτεδλψ ινϖοκεδ εξπλιχιτλψ βψ τηε Πρεσιδεντ οφ τηε Ευροπεαν Χοmmισσιον ωηεν ηε mετ 

Πριmε Μινιστερ Μαψ βυτ τηισ ισσυε δοεσ νοτ ψετ σεεm το ηαϖε ρεαχηεδ τηε αγενδα οφ τηε Dεπαρτmεντ 

φορ Εξιτινγ τηε ΕΥ.
3
 

Λεαϖινγ τηισ σψστεm ωιλλ ϕεοπαρδισε αχχεσσ φορ πεοπλε χοϖερεδ βψ τηε ΝΗΣ τραϖελλινγ το τηε ΕΥ φορ 

ωορκ, στυδψ ορ λεισυρε. Αρουνδ 27 mιλλιον πεοπλε ηολδ Ευροπεαν Ηεαλτη Ινσυρανχε Χαρδσ (ΕΗΙΧσ, υσεδ 

το σηοω χοϖεραγε βψ ψουρ ηοmε χουντρψ) ισσυεδ βψ τηε ΥΚ.
2
 Τηισ ηασ σεϖεραλ ιmπορταντ αδϖανταγεσ 

οϖερ τηε αλτερνατιϖε, οφ ϖολυνταρψ πριϖατε ινσυρανχε, ωηιχη ωουλδ τρανσφερ τηε χοστ το τηε ινδιϖιδυαλ. 

Φιρστ, τηε ΕΗΙΧ δοεσ νοτ εξχλυδε πρε−εξιστινγ χονδιτιονσ. Σεχονδ, αλλ εξιστινγ πριϖατε ινσυρανχε 

σχηεmεσ αρε πριχεδ αχχορδινγ το ινδιϖιδυαλ ρισκ, ωηιχη ωουλδ mακε χοϖεραγε προηιβιτιϖελψ εξπενσιϖε 

φορ ολδερ πεοπλε ορ τηοσε ωιτη χηρονιχ χονδιτιονσ. Τηιρδ, ιτ ωουλδ νοτ ρεπλαχε σοmε σπεχιφιχ ΕΥ 

αρρανγεmεντσ, συχη ασ προϖισιον φορ τηοσε ρεθυιρινγ διαλψσισ.
9
  

Τηε mοστ προφουνδ ιmπαχτ ισ λικελψ το βε ον ΥΚ νατιοναλσ ωηο νοω λιϖε ελσεωηερε ιν τηε ΕΥ. Τηερε 

αρε αρουνδ 190,000 πεοπλε ιν ρεχειπτ οφ Βριτιση πενσιονσ  λιϖινγ ιν οτηερ ΕΥ χουντριεσ (ιν παρτιχυλαρ 

Σπαιν, Φρανχε, Ιρελανδ ανδ Χψπρυσ), ωηο δεπενδ ον τηεσε αρρανγεmεντσ φορ ηεαλτηχαρε.
2,10

 Μανψ αρε 

ΥΚ νατιοναλσ ωηο ωορκεδ τηειρ ωηολε λιϖεσ ιν τηε ΥΚ, βυτ ωηο ρετιρεδ το ωαρmερ χλιmατεσ ωηερε 

τηειρ πενσιον ωουλδ γο φυρτηερ.
11

 Οτηερσ αρε νοτ Βριτιση, βυτ ηαϖε ωορκεδ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm φορ 

mυχη οφ τηειρ λιϖεσ βεφορε ρετιρινγ το τηειρ χουντριεσ οφ βιρτη.  

Τηε χοστσ οφ ΕΥ−ινσυρεδ πεοπλε ρεχειϖινγ χαρε ωιτηιν τηε ΥΚ αρε αλσο χοϖερεδ βψ τηισ σψστεm. Τηεψ 

αρε φεωερ τηαν ΥΚ νατιοναλσ λιϖινγ αβροαδ βυτ αγαιν, τηε mεχηανισm ρεmαινσ ϖιταλ. 

Τηε ΥΚ παψσ αβουτ ≤650m περ ψεαρ φορ χαρε προϖιδεδ το Βριτιση  πεοπλε ιν οτηερ χουντριεσ (οφ ωηιχη 

αβουτ ≤500m ισ ον πενσιονερσ), ανδ ρεχειϖεσ αβουτ ≤50m φορ τηε χαρε προϖιδεδ το ΕΥ−ινσυρεδ 

ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ デｴW UK ふ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ HWI;┌ゲW デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ W;ゲ┞ ﾗヴ ヴﾗ┌デｷﾐW ﾏWデｴﾗS デﾗ IｴWIﾆ ; ヮ;デｷWﾐデげゲ 
ελιγιβιλιτψ φορ ΝΗΣ χαρε, τηε ΥΚ χουλδ ιν τηεορψ χλαιm mορε, περηαπσ ασ mυχη ασ ≤200m).

2
 Φινανχιαλλψ, 

τηε αmουντ παιδ βψ τηε ΥΚ ισ mαργιναλ ιν χοmπαρισον το τηε τοταλ ΝΗΣ βυδγετ (λεσσ τηαν ονε−ηαλφ οφ 

ονε περχεντ),
12

 ανδ ιτ αλσο ρεπρεσεντσ γοοδ ϖαλυε φορ mονεψ. Τηε αϖεραγε χοστ οφ τρεατινγ πενσιονερσ 

ελσεωηερε ιν τηε ΕΥ υνδερ τηεσε αρρανγεmεντσ ισ αβουτ ηαλφ τηε χοστ οφ σιmιλαρ τρεατmεντ ωιτηιν τηε 

ΥΚ.
2
 

Χαπιταλ φινανχινγ φορ τηε ΝΗΣ 

Τηε ΕΥ ισ τηε πριmαρψ σουρχε οφ χαπιταλ ινϖεστmεντ ιν ηεαλτηχαρε ινφραστρυχτυρε ιν ποορερ Μεmβερ 

Στατεσ τηρουγη Ευροπεαν Στρυχτυραλ ανδ Ινϖεστmεντ Φυνδσ, τηουγη τηισ ισ νοτ τηε χασε φορ τηε ΥΚ ασ 

ονε οφ τηε ριχηερ Μεmβερ Στατεσ. Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Iﾐ┗WゲデﾏWﾐデ B;ﾐﾆ ｴ;ゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS ﾗ┗Wヴ オンくヵ 
βιλλιον ιν λοω−χοστ χαπιταλ το τηε ΝΗΣ σινχε 2001,

13
 α mαϕορ χοντριβυτορ το φυνδινγ οφ πυβλιχ−πριϖατε 

παρτνερσηιπσ. 

Ινδιρεχτ ιmπαχτ ον ΝΗΣ φινανχινγ 

Τηε ΝΗΣ ισ τηε λαργεστ δισχρετιοναρψ παρτ οφ ΥΚ πυβλιχ εξπενδιτυρε, 
14

 σο  ανψτηινγ τηατ αφφεχτσ τηε ΥΚ 

εχονοmψ ισ λικελψ το ιmπαχτ συβσταντιαλλψ ον ΝΗΣ φινανχινγ. Wιτη εξτρα χοστσ οφ ρεχρυιτινγ σχαρχε σταφφ 

ανδ ηιγηερ πριχεσ οφ ιmπορτεδ mεδιχινεσ, τηε Εχονοmιστ Ιντελλιγενχε Υνιτ ηασ εστιmατεδ αν ινχρεασε 

ιν ΝΗΣ χοστσ οφ ≤7.5 βιλλιον α ψεαρ, ουτ οφ α τοταλ εξπενδιτυρε οφ ≤177 βιλλιον.
15

 

Wηιλστ σοmε ηαϖε δραων ρεασσυρανχε αβουτ τηε σηορτ−τερm περφορmανχε οφ τηε ΥΚ εχονοmψ σινχε 

τηε ρεφερενδυm, τηισ ισ υνσυρπρισινγ ασ νο χηανγε ιν ΕΥ−ΥΚ ρελατιονσ ηασ τακεν πλαχε. Ηοωεϖερ, τηε 

οϖερωηελmινγ χονσενσυσ οφ εχονοmιχ φορεχαστσ, ινχλυδινγ τηατ οφ τηε Οφφιχε φορ Βυδγετ 

Ρεσπονσιβιλιτψ, ισ τηατ Βρεξιτ ωιλλ ηαϖε α συβσταντιαλ λονγ−τερm νεγατιϖε ιmπαχτ ον τηε ΥΚ εχονοmψ, 

ανδ τηυσ χαν βε εξπεχτεδ το πυτ αδδιτιοναλ πρεσσυρε ον φινανχινγ φορ τηε ΝΗΣ. 
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Μεδιχαλ προδυχτσ, ϖαχχινεσ, ανδ τεχηνολογψ 

Α κεψ χονχερν ρελατεσ το πηαρmαχευτιχαλσ, ωηερε νεαρλψ ΕΥ λαω γοϖερνσ νεαρλψ εϖερψ ασπεχτ οφ 

mεδιχινεσ λιχενσινγ.  Λεσσ ϖισιβλε, βυτ εθυαλλψ ιmπορταντ, ισ τηε ιmπαχτ ον οτηερ mεδιχαλ προδυχτσ, 

ινχλυδινγ mεδιχαλ δεϖιχεσ ανδ ραδιοισοτοπεσ. 

Πηαρmαχευτιχαλσ 

Τηε ΥΚ ηασ βενεφιτεδ φροm ηοστινγ τηε Ευροπεαν Μεδιχινεσ Αγενχψ (ΕΜΑ), ηελπινγ το χονσολιδατε ιτσ 

ποσιτιον ασ α λεαδινγ λοχατιον φορ τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ ιν Ευροπε. Παρτιχυλαρλψ ωιτη α Σοφτ 

Βρεξιτ, βυτ εϖεν φολλοωινγ α Ηαρδ Βρεξιτ, ιτ mαψ βε ποσσιβλε φορ τηε ΥΚ το χοντινυε το παψ το 

παρτιχιπατε ιν τηε ωορκ οφ τηε ΕΜΑ. Ηοωεϖερ, τηε ΥΚ ωιλλ βεχοmε αν οβσερϖερ ατ βεστ ατ τηε 

Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Ηαρmονισατιον οφ Τεχηνιχαλ Ρεθυιρεmεντσ φορ Ρεγιστρατιον οφ 

Πηαρmαχευτιχαλσ φορ Ηυmαν Υσε (ΙΧΗ), ωηιχη ισ τηε γλοβαλ στανδαρδ σεττερ φορ πηαρmαχευτιχαλσ.  

Ιφ ιτ λεαϖεσ τηε Ευροπεαν σψστεm οφ mεδιχινεσ λιχενσινγ ιτ ωιλλ βε εξχλυδεδ φροm τηε σινγλε προχεσσ φορ 

αυτηορισινγ mεδιχινεσ αχροσσ τηε ΕΥ. Τηισ οφφερσ συβσταντιαλ βενεφιτσ ιν τερmσ οφ χοστ ανδ σπεεδ οφ 

βρινγινγ νεω προδυχτσ το mαρκετ. Τηε Ασσοχιατιον οφ τηε Βριτιση Πηαρmαχευτιχαλ Ινδυστρψ νοτεσ ηοω 

デｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ｴ;ゲ さﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ｪヴW;デﾉ┞ ゲｷﾏヮﾉｷaｷWS デｴW ぐ ゲιτυατιον βυτ αλσο ρεσυλτεδ ιν α σψστεm ωηερε 

mεδιχινεσ ινφορmατιον συχη ασ τηε πατιεντ ινφορmατιον λεαφλετ αρε χονσιστεντ αχροσσ αλλ ΕΥ mεmβερ 

στατεσ, ωηιχη ισ γοοδ φορ πυβλιχ ηεαλτη προτεχτιον.ざ Iﾐ “┘ｷデ┣Wヴﾉ;ﾐS ;ﾐS C;ﾐ;S;が ┘ｴｷIｴ ｴ;┗W ゲWヮ;ヴ;デW 
αππροϖαλ σψστεmσ, mεδιχινεσ τψπιχαλλψ ρεαχη τηε mαρκετ σιξ mοντησ λατερ τηαν ιν τηε ΕΥ. Ιτ ωιλλ 

τηερεφορε βε νεχεσσαρψ φορ τηε ΥΚ το δεϖελοπ ιτσ οων ρεγυλατορψ σψστεm, υνλεσσ ιτ ισ ωιλλινγ σιmπλψ το 

αχχεπτ τηε δεχισιονσ οφ οτηερ ρεγυλατορψ αγενχιεσ συχη ασ τηε ΥΣ Φοοδ ανδ Dρυγσ Αδmινιστρατιον ορ 

ΕΜΑ.  

Χουντερφειτ mεδιχινεσ ποσε α mαϕορ τηρεατ ωορλδωιδε, βοτη ιν τερmσ οφ ινεφφεχτιϖε τρεατmεντ ανδ 

τηε εmεργενχε οφ αντιmιχροβιαλ ρεσιστανχε.
16

 Τηε ΕΥ ισ ιν τηε φορεφροντ οφ mεασυρεσ το αδδρεσσ τηισ 

προβλεm ανδ ηασ χρεατεδ σψστεmσ το mονιτορ γλοβαλ συππλψ χηαινσ ανδ το σηαρε σαφετψ ινφορmατιον ον 

εmεργινγ προβλεmσ. Τηε ΥΚ mιγητ βε αβλε το οπτ ιν το τηισ σχηεmε, βυτ ωιτη λιττλε ορ νο ινπυτ ιντο 

πολιχψ. 

Τηε ΥΚ ωιλλ νεεδ το στρενγτηεν τηε δοmεστιχ Μεδιχινεσ ανδ Ηεαλτηχαρε Προδυχτσ Ρεγυλατορψ Αγενχψ. 

Ηοωεϖερ, τηισ ωιλλ ιτσελφ βε χηαλλενγινγ ασ τηε αγενχψ χυρρεντλψ δεριϖεσ α συβσταντιαλ προπορτιον οφ ιτσ 

ινχοmε φροm τηε Ευροπεαν Υνιον, ειτηερ ασ α χοντραχτορ το τηε ΕΜΑ ορ φροm Ευροπεαν ρεσεαρχη 

φυνδινγ ανδ, ασ ωιτη υνιϖερσιτιεσ ανδ τηε ΝΗΣ, ιτ ισ λικελψ το φαχε διφφιχυλτιεσ ιν αττραχτινγ σπεχιαλισεδ 

σταφφ φροm οτηερ παρτσ οφ Ευροπε. 

Οτηερ mεδιχαλ προδυχτσ, συβστανχεσ οφ ηυmαν οριγιν, ανδ ραδιοτηεραπψ 

Σιmιλαρ ισσυεσ αρισε ωιτη mεδιχαλ δεϖιχεσ (αλσο λιχενσεδ τηρουγη α Ευροπεαν σψστεm, τηουγη ιν α mορε 

δεχεντραλισεδ ονε τηαν φορ πηαρmαχευτιχαλσ) ανδ συβστανχεσ οφ ηυmαν οριγιν συχη ασ βλοοδ ανδ 

οργανσ. Αγαιν, τηε ΥΚ ηασ τηε χηοιχε οφ ειτηερ HWIﾗﾏｷﾐｪ ; けヴ┌ﾉW デ;ﾆWヴげ ﾗa EU ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴ┞ ゲデ;ﾐS;ヴSσ; 

δερεγυλατινγ τηε σεχτορ σιγνιφιχαντλψ, ωιτη αλλ τηατ ενταιλσ φορ πατιεντ σαφετψ; ορ δεϖελοπινγ α νεω 

φραmεωορκ, ωηιχη ρισκσ mακινγ τηε ΥΚ υναππετισινγ φορ χοmπανιεσ τηρουγη εξτρα χοστσ. 

Α けΦαιλεδ BヴW┝ｷデげ ωουλδ χαυσε ιmmεδιατε δισρυπτιονσ το ιmπορτινγ ηεαλτη προδυχτσ ωηοσε τραδε ισ νοτ 

γοϖερνεδ βψ WΤΟ ρυλεσ. Τηερε ισ α mαϕορ τηρεατ το αϖαιλαβιλιτψ οφ ραδιοισοτοπεσ φορ διαγνοσισ ανδ φορ 

χανχερ τηεραπψ, ωηιχη τηε ΥΚ ιmπορτσ (mοστλψ φροm τηε Νετηερλανδσ).
17

  Γενερατιον, mοϖεmεντ, ανδ 

ηανδλινγ οφ τηεσε ωιτηιν Ευροπε αρε γοϖερνεδ βψ τηε Ευρατοm τρεατψ, ονε οφ τηε χορε Ευροπεαν 

τρεατιεσ αγρεεδ ωηεν τηε Ευροπεαν Εχονοmιχ Χοmmυνιτψ ωασ χρεατεδ ιν 1957, σο τηατ σοmε νεω 

λεγαλ στρυχτυρε ωιλλ βε νεεδεδ ιφ συππλιεσ οφ ραδιοαχτιϖε mεδιχαλ ισοτοπεσ φορ χανχερ τρεατmεντσ αρε το 

χοντινυε.  
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Βεχαυσε σο mυχη χυρρεντ τραδε δεπενδσ ον ΕΥ ρεγυλατορψ στρυχτυρεσ ανδ νετωορκσ τηατ mακε τηεm 

けaヴｷIデｷﾗﾐ aヴWWげが ｷデ ｷゲ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ;ゲゲWゲゲ ｴﾗ┘ ヮｴ;ヴﾏ;IW┌デｷI;ﾉゲが ﾏWSｷI;ﾉ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデが ;ﾐS ﾏWSｷI;ﾉ SW┗ｷIWゲ 
ωουλδ χοντινυε βε τραδεδ ωηεν τηεσε φριχτιονσ ρετυρν. Μορε χοmπλεξ ισσυεσ συχη ασ σεχυρινγ ηυmαν 

βλοοδ, οργανσ ορ τισσυε συππλιεσ, αλλ τηε συβϕεχτ οφ σπεχιφιχ προϖισιονσ ιν ΕΥ λαω, αρε λικελψ το φαχε 

διφφιχυλτιεσ ανδ σηορτ−τερm δισρυπτιονσ.  

Ινφορmατιον 

Χοmπαραβλε ινφορmατιον ατ ΕΥ λεϖελ ηασ βεεν α συβσταντιαλ φορχε φορ ιmπροϖεmεντ ιν ηεαλτηχαρε. Φορ 

εξαmπλε, Ευροπεαν χοmπαρατιϖε δατα ον χανχερ ουτχοmεσ, γενερατεδ βψ τηε ΕΥ−φυνδεδ ΕΥΡΟΧΑΡΕ 

στυδιεσ, ηαϖε ηαδ α προφουνδ ιmπαχτ ον χανχερ χαρε ιν τηε ΥΚ, ηιγηλιγητινγ ϖαριατιονσ ιν ουτχοmεσ 

ανδ σχοπε φορ τηε ΥΚ το βρινγ ιτσελφ υπ το τηε λεϖελ οφ βεττερ περφορmινγ σψστεmσ ελσεωηερε ιν 

Ευροπε. Ψετ προδυχινγ τηισ χοmπαραβλε δατα ισ ενορmουσλψ τεχηνιχαλλψ χοmπλιχατεδ, ανδ ιτ ηασ τακεν 

δεχαδεσ το γενερατε εϖεν τηε ρελατιϖελψ λιmιτεδ δατασετσ τηατ αρε χυρρεντλψ αϖαιλαβλε. Σιmιλαρλψ, ιν τηε 

αρεα οφ χοmmυνιχαβλε δισεασε, τηε Ευροπεαν Χεντρε φορ Dισεασε Πρεϖεντιον ανδ Χοντρολ (ΕΧDΧ) ιν 

Στοχκηολm ηασ οϖερ 200 σταφφ σιmπλψ το ενσυρε εφφεχτιϖε mονιτορινγ οφ τηατ ονε ρελατιϖελψ σmαλλ 

δοmαιν
18

. 

Τηουγη τηερε ισ λιττλε ρεασον ιν τηεορψ ωηψ χοοπερατιον ον ινφορmατιον σηαρινγ χουλδ νοτ χοντινυε 

(προϖιδεδ τηατ α ρεγυλατορψ φραmεωορκ φορ τρανσφερ οφ περσοναλ δατα ισ ιν πλαχε, ανδ προϖιδεδ τηε ΥΚ 

γαινσ け;SWケ┌;I┞ στατυσげ ασ α νον−ΕΥ χουντρψ υνδερ τηε Γενεραλ Dατα Προτεχτιον Ρεγυλατιον 

2016/679), ιν πραχτιχε τηισ κινδ οφ ωορκ δεπενδσ ϖερψ mυχη ον συσταινεδ φινανχινγ ανδ ινϖεστmεντ 

ｷﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐが ;ゲ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS H┞ デｴW EUげゲ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ ηεαλτη δατα βεινγ ωελλ ιν αδϖανχε οφ 

χοmπαραβλε ιντερνατιοναλ δατα ελσεωηερε ιν τηε ωορλδ.  

Σερϖιχε δελιϖερψ 

Τηουγη τηε ΕΥ Τρεατιεσ λεαϖε πριmαρψ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε οργανισατιον ανδ δελιϖερψ οφ ηεαλτη 

σερϖιχεσ ανδ mεδιχαλ χαρε ωιτη Μεmβερ Στατεσ, τηερε αρε σοmε αρεασ ωηερε Βρεξιτ ωιλλ ιmπαχτ ον 

σερϖιχε δελιϖερψ. Περηαπσ τηε ηιγηεστ προφιλε εξαmπλε ισ τηε ωορκινγ τιmε διρεχτιϖε; αλονγσιδε τηατ, 

τηουγη, αρε λεσσ ωελλ−κνοων νετωορκσ φορ αχχεσσινγ σπεχιαλιστ χαρε φορ ραρε δισεασεσ τηρουγηουτ τηε 

ΕΥ, ανδ τηε σπεχιφιχ χασεσ οφ χροσσ−βορδερ χαρε προϖισιον ιν Ιρελανδ ανδ Γιβραλταρ. 

Wορκινγ Τιmε λεγισλατιον 

Ευροπεαν λεγισλατιον ον ωορκινγ τιmε ανδ ιτσ αππλιχατιον το δοχτορσ ιν τραινινγ ηασ βεεν α λονγ−

στανδινγ χοντροϖερσψ ωιτηιν τηε ΥΚ. Ινδεεδ, ιτ ωασ ονε οφ τηε αρεασ ιδεντιφιεδ ασ α προβλεm βψ τηε 

φορmερ Πριmε Μινιστερ, Dαϖιδ Χαmερον ιν 2013 ασ ηε λαυνχηεδ τηε προχεσσ τηατ λεδ το τηε Βρεξιτ 

ρεφερενδυm.
19

 Εϖεν νοω, ϖιεωσ ον τηε λεγισλατιον αρε mιξεδ. Ον τηε ονε ηανδ, προφεσσιοναλ 

ρεγυλατορσ σεε σχοπε το ιmπροϖε φλεξιβιλιτψ βψ ρελαξινγ χυρρεντ ρυλεσ ον ωορκινγ τιmε. Ον τηε οτηερ 

ηανδ, ϕυνιορ δοχτορσ ηαϖε ινσιστεδ τηατ τηε προϖισιονσ οφ τηε Wορκινγ Τιmε Dιρεχτιϖε αρε ινχλυδεδ 

εξπλιχιτλψ ιν τηειρ νεω νατιοναλ εmπλοψmεντ χοντραχτ.
4
 

Ευροπεαν Ρεφερενχε Νετωορκσ 

Φορ ραρε δισεασεσ, ιτ χαν βε ιmπραχτιχαλ ορ ιmποσσιβλε το αχχεσσ χαρε ιν εϖερψ ινδιϖιδυαλ χουντρψ; τηερε 

mαψ ονλψ βε α ηανδφυλ οφ χεντρεσ οφ εξπερτισε ιν τηε ωηολε ΕΥ. Τηε ΕΥ ηασ σετ υπ Ευροπεαν 

Ρεφερενχε Νετωορκσ το βρινγ τογετηερ τηεσε ηιγηλψ σπεχιαλισεδ χεντρεσ ιντο νετωορκσ αρουνδ 

παρτιχυλαρ τρεατmεντ αρεασ, το εναβλε πατιεντσ το βε διαγνοσεδ ανδ τρεατεδ υσινγ τηε βεστ αϖαιλαβλε 

εξπερτισε, εϖεν ωηεν ιν ανοτηερ ΕΥ χουντρψ. Τηεσε νετωορκσ αλσο φαχιλιτατε ρεσεαρχη ανδ χλινιχαλ 

τριαλσ, δραωινγ ον τηε λαργερ ποολ οφ πατιεντσ τηαν ωουλδ οτηερωισε βε ποσσιβλε, ανδ σηαρινγ οφ 

κνοωλεδγε ανδ δεϖελοπmεντ οφ γυιδελινεσ. Τηε ΥΚ χυρρεντλψ ηασ 33 ηοσπιταλσ παρτιχιπατινγ ιν 22 οφ 

τηε 24 εξιστινγ Ευροπεαν Ρεφερενχε Νετωορκσ.  
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Χροσσ−βορδερ χαρε 

Τωο λοχαλιτιεσ αρε λικελψ το εξπεριενχε συβσταντιαλ δισρυπτιον το σερϖιχε δελιϖερψ βεχαυσε οφ Βρεξιτ; 

Νορτηερν Ιρελανδ ανδ Γιβραλταρ. Ιν Νορτηερν Ιρελανδ, εφφορτσ το προmοτε χροσσ−βορδερ χολλαβορατιον ιν 

ηεαλτη ασ παρτ οφ τηε πεαχε προχεσσ ηαϖε εξιστεδ φορ δεχαδεσ, ωιτη αχτιϖε συππορτ φροm τηε Ευροπεαν 

Υνιον ασ ωελλ ασ τηε αδmινιστρατιονσ ιν τηε ΥΚ ανδ τηε Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ. Τηε προϕεχτσ δελιϖερ χαρε 

φορ mανψ ωιτη σπεχιφιχ mεδιχαλ νεεδσ, ινχλυδινγ διαβετεσ, σεξυαλ ηεαλτη, εατινγ δισορδερσ ανδ αυτισm, 

ανδ σερϖε χοmmυνιτιεσ ον βοτη σιδεσ οφ τηε Ιριση βορδερ, τηερεβψ χρεατινγ α συφφιχιεντ χριτιχαλ mασσ οφ 

πατιεντσ το σεχυρε τηε εχονοmιεσ οφ σχαλε νεχεσσαρψ το ϕυστιφψ προϖισιον. Τηε mαττερ οφ τηε ΥΚ−ΕΥ 

ποστ−BヴW┝ｷデ ﾉ;ﾐS HﾗヴSWヴゲ ｷゲ ｴｷｪｴ ｷﾐ デｴW EUげゲ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾐｪ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲが H┌デ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｴW;ﾉデｴ ;ゲヮWIデゲ 
οφ τηε νεγοτιατιον, νοτ σολελψ το τηε σεχυριτψ ανδ τραδε ασπεχτσ, ωιλλ βε χρυχιαλ. 

Λεαδερσηιπ ανδ γοϖερνανχε 

Tｴｷゲ けH┌ｷﾉSｷﾐｪ HﾉﾗIﾆげ Iﾗ┗Wヴゲ ; ┘ｷSW ヴ;ﾐγε οφ σψστεm−λεϖελ ισσυεσ, συχη ασ ρεγυλατιον に ωηερε ΕΥ ρυλεσ 

ον τηε ενϖιρονmεντ ανδ πυβλιχ ηεαλτη αρε παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ, ασ ωελλ ασ χοmπετιτιον ανδ τραδε 

ρυλεσ に ασ ωελλ ασ συππορτινγ φυνχτιονσ συχη ασ ρεσεαρχη, ωηερε αγαιν τηε ιmπαχτ οφ Βρεξιτ ισ 

συβσταντιαλ. Ιτ αλσο χοϖερσ προχεσσεσ οφ σχρυτινψ ανδ στακεηολδερ ενγαγεmεντ. 

Πυβλιχ ηεαλτη 

Α σεριεσ οφ διρεχτιϖεσ δεσιγνεδ το ιmπροϖε αιρ θυαλιτψ ηαϖε ηαδ α mαϕορ ιmπαχτ ον ηεαλτη. Τηυσ, τηερε 

ηασ βεεν αν 80% δεχλινε ιν ΣΟ2 εmισσιονσ φολλοωινγ ρεστριχτιονσ ον τηε συλπηυρ χοντεντ οφ φυελ, 

ϖιρτυαλλψ ελιmινατινγ τηε προβλεm οφ αχιδ ραιν. Ηοωεϖερ, τηε ΥΚ ηασ οφτεν λαγγεδ βεηινδ ιτσ 

νειγηβουρσ ανδ, ιν 2015, ονλψ 2 Λονδον βορουγησ mετ Ευροπεαν στανδαρδσ φορ ΝΟ2 λεϖελσ, λεαδινγ 

τηε Ευροπεαν Χοmmισσιον το ινιτιατε ινφρινγεmεντ προχεεδινγσ.
20

 Ευροπεαν διρεχτιϖεσ ον ωατερ 

θυαλιτψ ηαϖε αλσο βεεν ϖερψ εφφεχτιϖε, αλτηουγη αγαιν τηε ΥΚ ηασ σοmε ωαψ το γο, ωιτη ονλψ 77% οφ 

Βριτιση βεαχηεσ ρατεδ ασ εξχελλεντ, α φιγυρε ωελλ βελοω τηατ ιν mανψ οτηερ Μεmβερ Στατεσ. Τηισ 

συγγεστσ τηατ, ιν τηε αβσενχε οφ ΕΥ λεγισλατιον, ΥΚ ενϖιρονmενταλ στανδαρδσ χουλδ σλιπ φυρτηερ.  

Τηε ΕΥ ηασ βεεν αχτιϖε ιν πολιχιεσ δεσιγνεδ το ταχκλε τηρεατσ το ηεαλτη ποσεδ βψ προδυχτσ τηατ χροσσ 

βορδερσ, ανδ εσπεχιαλλψ τοβαχχο. Τηισ ισ αν αρεα ωηερε τηε ΥΚ ηασ βεεν ιν αδϖανχε οφ mανψ οτηερ 

Μεmβερ Στατεσ. Χυρρεντλψ, ΥΚ χουρτσ λοοκ το ΕΥ λαω ιν ιντερπρετινγ τηεσε ρυλεσ. Τηερε ισ, ηοωεϖερ, α 

ρισκ τηατ τηε ΥΚ ωουλδ βε α πριmε ταργετ φορ τηε τοβαχχο ινδυστρψ ποστ Βρεξιτ, ασ ισ τηε χασε ιν 

Σωιτζερλανδ.
21

 

Τηε ΥΚ βενεφιτσ γρεατλψ φροm ιτσ παρτιχιπατιον ιν ΕΥ σπεχιαλισεδ αγενχιεσ, συχη ασ τηε Ευροπεαν Φοοδ 

Στανδαρδσ Αγενχψ ανδ τηε Ευροπεαν Χεντρε φορ Dισεασε Πρεϖεντιον ανδ Χοντρολ. Τηεσε αγενχιεσ 

περφορm εσσεντιαλ ρολεσ ανδ, ιφ τηε ΥΚ ισ υναβλε ορ υνωιλλινγ το χοντινυε παρτιχιπατινγ ιν τηεm, ωιλλ 

ηαϖε το φινδ αλτερνατιϖε αρρανγεmεντσ. Wορκινγ τηρουγη ανδ ωιτη τηε WΗΟ ορ τηε ΥΝ Χοδεξ 

Αλιmενταριυσ σψστεm ασ τηε ΥΚ, ρατηερ τηαν ασ παρτ οφ αν εντιτψ τηε σιζε οφ τηε ΕΥ, ωιλλ ινεϖιταβλψ 

ενταιλ α λοσσ οφ ινφλυενχε. Ηοωεϖερ, γιϖεν τηε περσιστινγ τηρεατ οφ ινφεχτιουσ δισεασεσ χροσσινγ 

βορδερσ, ανψ λεσσερ ενγαγεmεντ ποσεσ α ποτεντιαλλψ σεριουσ τηρεατ το ηυmαν ανδ ανιmαλ ηεαλτη. 

Χοmπετιτιον ανδ τραδε 

Χοmπετιτιον λαω ισ ονε οφ τηε αρεασ ωηερε τηε ΥΚ χουλδ ηαϖε αν οππορτυνιτψ το ιmπροϖε τηε πολιχψ 

ενϖιρονmεντ φορ τηε ΝΗΣ, σηουλδ ιτ χηοοσε το δο σο. Τηε ΕΥ ηασ α στρονγ ρεγυλατορψ στρυχτυρε 

δεσιγνεδ το πρεϖεντ στατεσ φροm ιmπλεmεντινγ ινδυστριαλ πολιχιεσ τηατ mιγητ ιmπεδε χοmπετιτιον 

ωιτηιν τηε ιντερναλ mαρκετ. Τηισ ινχλυδεσ αντι−τρυστ λεγισλατιον τηατ γιϖεσ τηε Χοmmισσιον γρεατ 

αυτηοριτψ το φινδ ανδ πυνιση I;ヴデWﾉゲが さゲデ;デW ;ｷSざ ﾉ;┘ デｴ;デ HﾉﾗIﾆゲ χορρυπτ ορ υνφαιρ πυβλιχ συβσιδιεσ το 

παρτιχυλαρ βυσινεσσεσ, πυβλιχ προχυρεmεντ λαω τηατ κεεπσ γοϖερνmεντσ φροm προmοτινγ παρτιχυλαρ 

βυσινεσσεσ ατ τηε εξπενσε οφ τηε πυβλιχ πυρσε, ανδ χοmπετιτιον λαω ιντενδεδ το χρεατε λεϖελ πλαψινγ 
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φιελδσ φορ χοmπανιεσ εσταβλισηεδ ιν διφφερεντ Μεmβερ Στατεσ. Τηεσε βοδιεσ οφ λαω αλλ χρεατε 

ινχονϖενιενχε ανδ εϖεν σοmε τηρεατσ το τηε ΝΗΣ.  

Τηε ρισκ ωιτη στατε αιδ λαω, ανδ χοmπετιτιον λαω ιν γενεραλ, ισ τηατ σενσιβλε ηεαλτη πολιχψ mιγητ βε 

ιντερπρετεδ ασ α συβσιδψ το α παρτιχυλαρ (ΝΗΣ) προϖιδερ ιν α χοmπετιτιϖε mαρκετ. Ιφ α πριϖατε φιρm βιδσ 

το προϖιδε ΝΗΣ σερϖιχεσ ανδ δοεσ νοτ γετ τηε χοντραχτ, ιτ χαν χηαλλενγε τηε δεχισιον ιν χουρτ, αργυινγ 

τηατ τηε προχεσσ υνφαιρλψ αδϖανταγεδ ονε σετ οφ χοmπετιτορσ (ΝΗΣ οργανισατιονσ) οϖερ ανοτηερ. Τηεσε 

χηαλλενγεσ ηαϖε νοτ βεεν εσπεχιαλλψ συχχεσσφυλ υνδερ ΕΥ λαω, ωιτη τηε ΕΧϑ χονσιστεντλψ ρεχογνισινγ 

τηε παρτιχυλαρ νατυρε οφ ηεαλτη χαρε, βυτ τηε ρισκ οφ εξπενσιϖε λιτιγατιον δριϖεσ βεηαϖιουρ ωιτηιν τηε 

ΝΗΣ. Πυβλιχ προχυρεmεντ λαω χρεατεσ αδmινιστρατιϖε ινχονϖενιενχε σινχε ιτ δεmανδσ τηατ 

προχυρεmεντ βε χαρριεδ ουτ ιν αχχορδανχε ωιτη ΕΥ αδmινιστρατιϖε ρεθυιρεmεντσ (ορ τηατ χοντραχτσ βε 

σπλιτ ιντο σmαλλερ χοντραχτσ τηατ ηαϖε α λοωερ αδmινιστρατιϖε βυρδεν). Τηερε ισ αλmοστ χερταινλψ σχοπε 

το ρεδυχε αδmινιστρατιϖε οϖερηεαδ ηερε. Ηοωεϖερ, τηισ πρεσυπποσεσ τηατ τηε Γοϖερνmεντ ωισηεσ το 

δο τηισ. Wηιλε mανψ Ευροπεαν γοϖερνmεντσ ηαϖε ινσυλατεδ τηειρ ηεαλτη σψστεmσ φροm τηεσε 

προχεσσεσ, τηε ΥΚ ηασ εξπλιχιτλψ δεχιδεδ νοτ το, ωιτη τηε 2012 Ηεαλτη ανδ Σοχιαλ Χαρε Αχτ οπενινγ τηε 

ΝΗΣ ιν Ενγλανδ (βυτ νοτ ιν Σχοτλανδ) το φυρτηερ χοmπετιτιον, ινϖοκινγ ΕΥ λαω ασ α ϕυστιφιχατιον φορ ιτσ 

οων προ−χοmπετιτιϖε αγενδα. Χονσεθυεντλψ, ιτ ισ φαρ φροm χλεαρ τηατ τηε ΥΚ ωιλλ τακε τηισ οππορτυνιτψ 

το στρυχτυρε τηε ΝΗΣ το τακε ιτ ουτσιδε τηε σχοπε οφ χοmπετιτιον λαω.  

Α ρελατεδ ισσυε ισ τηε σχοπε φορ φυτυρε τραδε δεαλσ το συβϕεχτ τηε ΝΗΣ το ινϖεστορ−στατε δισπυτε 

σεττλεmεντ mεχηανισmσ. Τηισ χουλδ αλλοω χορπορατιονσ το χοντεστ δοmεστιχ πολιχιεσ ον ηεαλτη, τηε 

ενϖιρονmεντ, ανδ ωορκινγ χονδιτιονσ, φορ εξαmπλε, αργυινγ τηατ τηεψ αρε νον−ταριφφ βαρριερσ το τραδε 

ορ ινϖεστmεντ. Τηισ ηασ βεεν ονε ρεασον φορ χοντροϖερσψ οϖερ τηε προποσεδ Τρανσ−Ατλαντιχ Τραδε ανδ 

Ινϖεστmεντ Παρτνερσηιπ (ΤΤΙΠ), αλτηουｪｴ デｴW EUげゲ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾐｪ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;τεδ mανψ 

σαφεγυαρδσ, ινχλυδινγ φορ ηεαλτη σψστεmσ ανδ ιτ σεεmσ λικελψ τηατ ανψ αρρανγεmεντσ ουτσιδε τηε ΕΥ 

ωουλδ νοτ δο σο.  

Ρεσεαρχη 

Τηε σχιεντιφιχ χοmmυνιτψ ωασ ονε οφ τηε mοστ ϖοχαλ ιν τηε ρεφερενδυm χαmπαιγν, ρεφλεχτινγ τηε 

ενορmουσ ιmπορτανχε οφ Ευροπεαν Υνιον mεmβερσηιπ φορ Βριτιση ρεσεαρχη, ανδ τηε λεαδινγ ρολε οφ 

Βριτιση υνιϖερσιτιεσ ωιτηιν τηε ΕΥ.  

Αλτηουγη διρεχτ Ευροπεαν Υνιον φυνδινγ αχχουντσ φορ ονλψ 17% οφ ρεσεαρχη χοντραχτσ ηελδ βψ Βριτιση 

υνιϖερσιτιεσ, ιτ αχχουντεδ φορ αλmοστ τηρεε−θυαρτερσ οφ τηε γροωτη ιν φυνδινγ ιν ρεχεντ ψεαρσ. 

Ηοωεϖερ, τηε χονσεθυενχεσ γο φαρ βεψονδ φυνδινγ. Βριτιση ρεσεαρχηερσ βενεφιτ φροm αχχεσσ το 

Ευροπεαν νετωορκσ ανδ ινφραστρυχτυρε ανδ φροm τηε φρεε mοϖεmεντ οφ περσοννελ ωιτηιν τηε 

Ευροπεαν Υνιον. Αν εστιmατεδ 16% οφ τηε αχαδεmιχ ωορκφορχε ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm χοmεσ φροm 

οτηερ παρτσ οφ τηε ΕΥ. Αδδιτιοναλ βενεφιτσ φλοω φροm τηε χοmmον λεγαλ φραmεωορκσ ανδ στανδαρδσ 

τηατ υνδερπιν ρεσεαρχη, ιν αρεασ συχη ασ δατα προτεχτιον ανδ χλινιχαλ τριαλσ ρεγυλατιον. Τηε ΥΚ 

Γοϖερνmεντ ηασ αττεmπτεδ το ασ ασσυαγε τηεσε χονχερνσ, οφφερινγ το υνδερωριτε χοντινυεδ φυνδινγ 

φορ εξιστινγ ΕΥ προϕεχτσ, αλτηουγη ωιτηουτ ανψ χοmmιτmεντ φορ λονγ−τερm συππορτ. Ηοωεϖερ, ιτ ηασ 

προϖιδεδ νο ρεασσυρανχε αβουτ τηε οτηερ mαττερσ. Τηερε αρε ατ λεαστ σιξ ισσυεσ οφ διρεχτ ρελεϖανχε το 

ηεαλτη.
22

 

Τηε ΥΚ αλρεαδψ λαγσ βεηινδ χοmπαραβλε εχονοmιεσ ιν ινϖεστινγ νατιοναλ φυνδσ ιν ρεσεαρχη ανδ 

δεϖελοπmεντ. Ιτ ισ α νετ βενεφιχιαρψ οφ ΕΥ ρεσεαρχη φυνδινγ, αττραχτινγ συβσταντιαλλψ mορε τηαν ιτ 

χοντριβυτεσ το τηε χοmmον ποολ. Τηε λοσσ οφ τηισ φυνδινγ ωουλδ ηαϖε σεϖερε χονσεθυενχεσ. Ιτ ισ τηυσ 

χριτιχαλ τηατ τηε ΥΚ φινδσ α mεχηανισm το χοντινυε το παρτιχιπατε ιν τηε ΕΥ Ηοριζον 2020 προγραmmε, 

ασ οτηερ χουντριεσ συχη ασ Ισραελ δο, βψ παψινγ ιντο τηε σχηεmε. Οτηερ σουρχεσ οφ φυνδινγ ηαϖε αλσο 

βεεν ιmπορταντ, συχη ασ τηε Ευροπεαν Φυνδ φορ Στρατεγιχ Ινϖεστmεντ ιν συππορτ οφ εξπορτσ. 
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Ηοωεϖερ, τηερε ισ mορε το χοντινυεδ ρεσεαρχη συχχεσσ τηαν φυνδινγ.  Φρεεδοm οφ mοϖεmεντ ισ αλσο 

χεντραλ; τηε ΥΚ αττραχτσ αλmοστ α θυαρτερ οφ ρεσεαρχηερσ mοϖινγ ωιτηιν τηε Μαριε Χυριε σχηεmε, 

ωηιχη συππορτσ mοβιλιτψ οφ ρεσεαρχηερσ ωιτηιν Ευροπε.
23

 Ηεαλτη ρεσεαρχη ιν παρτιχυλαρ οπερατεσ ωιτηιν 

αν ΕΥ ρεγυλατορψ φραmεωορκ συχη ασ λεγισλατιον ον χλινιχαλ τριαλσ (ωηιχη, τηουγη ινιτιαλλψ οϖερλψ 

βυρδενσοmε, ηασ βεεν ρεϖισεδ το στρικε α γοοδ βαλανχε βετωεεν σαφετψ ανδ αδmινιστρατιϖε βυρδεν) 
24

 Ανψ διϖεργενχε ιν στανδαρδσ ωουλδ αδδ γρεατλψ το τηε αδmινιστρατιϖε βυρδεν οφ υνδερτακινγ 

χολλαβορατιϖε ρεσεαρχη ανδ, ποτεντιαλλψ, το οβταινινγ αππροϖαλ φορ νεω προδυχτσ τηατ εmεργε φροm 

τηατ ρεσεαρχη. Λικεωισε, ωιτη τηε δεϖελοπινγ ΕΥ ιντελλεχτυαλ προπερτψ ρεγιmε, δεπαρτυρε ρισκσ mακινγ 

ιτ mορε διφφιχυλτ το προτεχτ ιντελλεχτυαλ προπερτψ γενερατεδ βψ ΥΚ ρεσεαρχη. 

Σχρυτινψ ανδ στακεηολδερ ενγαγεmεντ 

Wηατεϖερ τηε φορm οφ Βρεξιτ, ϖαστ αρεασ οφ πρεϖιουσλψ Ευροπεαν λεγισλατιον ωιλλ νεεδ το βε αδοπτεδ 

ανδ αδαπτεδ ιντο νατιοναλ λαω, ανδ τηεν ποτεντιαλλψ ρεϖισεδ; τηε ηαρδερ τηε Βρεξιτ, τηε γρεατερ τηε 

ϖολυmε οφ λεγισλατιον νεεδεδ.  Γιϖεν τηε σηεερ ϖολυmε οφ λεγισλατιον το βε δεαλτ ωιτη, τηισ ρεπρεσεντσ 

α χηαλλενγε ιν ιτσελφ, ωιτη τηε ΥΚ γοϖερνmεντ λικελψ το mακε συβσταντιαλ υσε οφ προϖισιονσ τηατ αλλοω 

πριmαρψ λεγισλατιον το βε αmενδεδ διρεχτλψ βψ τηε Γοϖερνmεντ τηρουγη σεχονδαρψ λεγισλατιον.
25

 Α  

aﾗヴﾏWヴ LﾗヴS CｴｷWa J┌ゲデｷIW ｴ;ゲ ヴWIWﾐデﾉ┞ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ ┘ｴ;デ ｴW SWゲIヴｷHWS ;ゲ ; さﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W デゲ┌ﾐ;ﾏｷざ ┘ｷﾉﾉ 
πρεϖεντ παρλιαmεντ φορ αππλψινγ αδεθυατε λεγισλατιϖε σχρυτινψ

26
, ανδ τηυσ αλσο λιmιτ τηε ποτεντιαλ φορ 

στακεηολδερ ενγαγεmεντ ιν τηε λεγισλατιϖε προχεσσ.  

Χονχλυσιον 
Τηε ιmπαχτσ οφ Βρεξιτ ον ηεαλτη αρε ωιδε−ρανγινγ, τουχηινγ W┗Wヴ┞ けH┌ｷﾉSｷﾐｪ HﾉﾗIﾆげ ﾗa ; ｴW;ﾉデｴ ゲ┞ゲデWﾏ 
ασ δεσχριβεδ ιν τηε WΗΟ Ηεαλτη Σψστεm Φραmεωορκ. Τηισ ισ α χηαλλενγε φορ τηε Βρεξιτ νεγοτιατιονσ, ασ 

τηε σχαλε οφ τηε ιmπαχτ ϖαριεσ ωιδελψ αχχορδινγ το ηοω τηε ΥΚ λεαϖεσ τηε ΕΥ ανδ τηεν σετσ α βασισ οφ 

φυτυρε ΕΥ−ΥΚ ρελατιονσ. Ιτ ισ αλσο α φυνδαmενταλ χηαλλενγε φορ ηεαλτη πολιχψ ωιτηιν τηε ΥΚ. 

Ιντεντιοναλλψ ορ νοτ, Βρεξιτ ωιλλ ρεσηαπε τηε ηεαλτη σψστεm ιν τηε ΥΚ ιν α ωιδε ϖαριετψ οφ ωαψσ, ανδ 

mυχη ενεργψ ιν τηε χοmινγ ψεαρσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ το στανδ στιλλ, ασ εξιστινγ αρρανγεmεντσ αρε 

ρεωορκεδ ανδ αδαπτεδ φορ τηε νεω σιτυατιον.  Αλτηουγη τηε ιmπαχτσ ον τηε ωορκφορχε ανδ ον πεοπλε 

δεπενδινγ ον ρεχιπροχαλ ηεαλτηχαρε αρρανγεmεντσ ωιλλ βε συβσταντιαλ (ανδ ποτεντιαλλψ δεϖαστατινγ φορ 

τηε ινδιϖιδυαλσ ινϖολϖεδ), τηε λαργεστ ιmπαχτ ον τηε ηεαλτη σψστεm ασ α ωηολε ισ λικελψ το χοmε φροm 

BヴW┝ｷデげゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ;ﾐS デｴ┌ゲ ﾗﾐ デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW UK デﾗ aｷﾐ;ﾐIW デｴW ｴW;ﾉデｴ ゲWヴ┗ｷIW 

ανδ ον τηε αβιλιτψ οφ τηε στατε το φυνχτιον.  

Ηοω εφφεχτιϖελψ τηε ΥΚ δεαλσ ωιτη τηεσε χηαλλενγεσ ωιλλ βε α γοϖερνανχε χηαλλενγε φορ τηε εντιρε 

ηεαλτη πολιχψ σψστεm οφ τηε ΥΚ. Γιϖεν τηε αππαρεντ λαχκ οφ χαπαχιτψ οφ γοϖερνmεντ το ρισε το τηισ 

χηαλλενγε, ωε αργυε τηατ τηε ωιδερ ηεαλτη χοmmυνιτψ ωιτηιν τηε ΥΚ mυστ ωορκ τογετηερ το αδδρεσσ 

τηεσε ισσυεσ.  
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Χοντριβυτορσ: ΜΜ δεσιγνεδ τηε ινιτιαλ στρυχτυρε οφ τηε παπερ ανδ πρεπαρεδ τηε φιρστ δραφτ. Αλλ αυτηορσ 

τηεν χοντριβυτεδ δραφτσ ον διφφερεντ τηεmεσ (Πυβλιχ Ηεαλτη, ΜΜ/DΣ; Ρεσεαρχη, ΜΓ; Ηεαλτη Σερϖιχεσ 

ανδ πηαρmαχευτιχαλσ, ΝΦ/ΤΗ; Χοmπετιτιον, ΣΓ, Τραδε, Ηϑ), ωηιχη ΜΜ ασσεmβλεδ πριορ το ρεϖισιον βψ 

αλλ αυτηορσ. Τηε παπερ ωασ τηεν εξτενσιϖελψ ρεϖισεδ βψ ΝΦ ανδ ΤΗ, ωηο πρεπαρεδ τηε ταβλε, πριορ το 

φιναλ ρεϖισιονσ βψ αλλ αυτηορσ. Τηε σχορεχαρδ ωασ δισχυσσεδ ατ α χονφερενχε ον Βρεξιτ ηοστεδ βψ τηε 

ΥΚ Σοχιετψ φορ Σοχιαλ Μεδιχινε. 

Χοmπετινγ ιντερεστσ: ΝΦ ανδ ΤΗ ηαϖε αχτεδ ασ αδϖισορσ το τηε Ηουσε οφ Χοmmονσ Ηεαλτη 

Χοmmιττεε, το ωηιχη ΜΜ γαϖε εϖιδενχε. ΝΦ ισ α φορmερ εmπλοψεε οφ τηε Ευροπεαν Χοmmισσιον. ΤΗ 

ισ α ϑεαν Μοννετ προφεσσορ, φορmερλψ παρτιαλλψ φυνδεδ βψ τηε ΕΥ, ανδ ισ χο−ινϖεστιγατορ ιν αν ΕΣΡΧ 

Βρεξιτ Πριοριτψ Γραντ ΕΣ/Ρ002053/1. ΜΓ ισ τηε Προγραmmε Dιρεχτορ οφ Σχιεντιστσ φορ ΕΥ, α ΝΓΟ ωηιχη 

χαmπαιγνεδ το ρεmαιν ιν τηε ΕΥ. ΜΜ ισ τηε ιmmεδιατε παστ πρεσιδεντ οφ τηε Ευροπεαν Πυβλιχ Ηεαλτη 

Ασσοχιατιον ανδ ; ﾏWﾏHWヴ ﾗa デｴW E┌ヴﾗヮW;ﾐ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐげゲ E┝ヮWヴデ P;ﾐWﾉ ﾗﾐ Iﾐ┗Wゲデｷﾐｪ ｷﾐ HW;ﾉデｴく MM 
;ﾐS TH ┘WヴW ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa デｴW ;S┗ｷゲﾗヴ┞ Hﾗ;ヴS ﾗa けHW;ﾉデｴｷWヴ Iﾐげが ; NGO ┘ｴｷIｴ I;ﾏヮ;ｷｪﾐWS デﾗ ヴWﾏ;ｷﾐ ｷﾐ 
τηε ΕΥ. Οτηερ αυτηορσ ηαϖε νοτηινγ το δεχλαρε. 
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Φιγυρε 1: Τηε WΗΟ Ηεαλτη Σψστεm Φραmεωορκ
5
. 
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Πανελ Τηρεε ποσσιβλε σχεναριοσ φορ Βρεξιτ  

けSﾗaデげ BヴW┝ｷデぎ χοντινυεδ ιντεγρατιον ωιτη τηε σινγλε mαρκετ 

Τηισ σχεναριο ρεπρεσεντσ τηε χλοσεστ χοντινυινγ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ΕΥ, ωιτη α ηιγη δεγρεε οφ 

ιντεγρατιον ωιτη τηε σινγλε mαρκετ, τηουγη ασ ρεστριχτιονσ ον φρεε mοϖεmεντ οφ πεοπλε σεεm 

ινεϖιταβλε,
8,27

 τηερε ωουλδ αλσο ηαϖε το βε λιmιτσ ον αχχεσσ το τηε σινγλε mαρκετ. Τηισ χουλδ βε βασεδ 

ον τηε Ευροπεαν Εχονοmιχ Αρεα mοδελ, υσεδ βψ Νορωαψ, Ιχελανδ, ανδ Λιεχητενστειν. Γιϖεν τηε 

ιmπορτανχε οφ αϖοιδινγ ταριφφσ ανδ θυοτασ ον γοοδσ ωιτη τηε ΕΥ, ονε οβϖιουσ χουντερβαλανχε φορ τηε 

ΥΚ ωουλδ βε το οφφσετ λιmιτσ ιν φρεε mοϖεmεντ ωιτη λιmιτσ ον τραδε ιν σερϖιχεσ, τηουγη τηισ ωουλδ 

ηαϖε α σιγνιφιχαντ ιmπαχτ ον τηε Χιτψ οφ Λονδον ιν παρτιχυλαρ, ανδ τηυσ ον ταξ ρεϖενυεσ. Σοmε ριγητσ 

οφ πεοπλε φροm τηε ρεστ οφ τηε ΕΥ ωηο αρε αλρεαδψ ιν デｴW UK Iﾗ┌ﾉS HW ゲWデデﾉWS ｷﾐ デｴW UKげゲ ┘ｷデｴSヴ;┘;ﾉ 
αγρεεmεντ, αλτηουγη mαϕορ θυεστιονσ ωουλδ ρεmαιν αβουτ ηοω τηεψ ωουλδ οπερατε, βε ενφορχεδ 

ανδ, ιν τηε χασε οφ δισπυτεσ, αδϕυδιχατεδ.  

Τηε λεγαλ ιmπλιχατιονσ οφ Σοφτ Βρεξιτ ινχλυδε τηατ mυχη οφ ΕΥ λαω ωουλδ χοντινυε το αππλψ ιν τηε ΥΚ, 

αλβειτ ωιτηουτ τηε ΥΚ παρτιχιπατινγ ιν ﾏ;ﾆｷﾐｪ デｴ;デ ﾉ;┘が ;ﾐS ┘ｷデｴﾗ┌デ ;IIWゲゲ デﾗ デｴW EUげゲ Cﾗ┌ヴデ ﾗa 
ϑυστιχε (ΕΧϑ) το ιντερπρετ ανδ ενφορχε τηατ λαω. Φορmαλλψ, ΕΥ λαω ωουλδ νο λονγερ βε α σουρχε οφ ΥΚ 

λαω, βυτ δε φαχτο mυχη οφ ιτ ωουλδ χοντινυε το βε σο, τηρουγη τηε χοντινυεδ ρεφερενχε το ΕΥ 

ρεγυλατορψ στανδαρδσ νεχεσσαρψ το σεχυρε αχχεσσ φορ ΥΚ φιρmσ το ΕΥ mαρκετσ, ανδ τηρουγη τηε 

ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa けW┝−EU ﾉ;┘げが ;ゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS ┌ﾐSWヴ デｴW GヴW;デ ‘WヮW;ﾉ Bｷﾉﾉが ┘ｴｷIｴ ωουλδ 

τρανσποσε αλλ εξιστινγ ΕΥ λεγισλατιον ιντο δοmεστιχ ΥΚ λαω (αλτηουγη mανψ πραχτιχαλ θυεστιονσ ρεmαιν 

υνανσωερεδ).
28

 Ιν πραχτιχε, mυχη ωουλδ δεπενδ ον ωηατ δισπυτε ρεσολυτιον mεχηανισm ρεπλαχεδ τηε 

ΕΧϑ, ασ α τριβυναλ σψστεm ισ υνλικελψ το mαινταιν τηε τρανσπαρενχψ ανδ χοmmιτmεντ το α ηιγη 

στανδαρδ οφ ηεαλτη ενσηρινεδ ιν τηε Ευροπεαν Τρεατιεσ ανδ υπηελδ ρεπεατεδλψ βψ τηε ΕΧϑ.
29

  

けH;ヴSげ BヴW┝ｷデぎ aヴWW デヴ;SW ;ｪヴWWﾏWﾐデ 
Τηισ σχεναριο ινϖολϖεσ α ωιδε−ρανγινγ ΕΥ−ΥΚ φρεε τραδε δεαλ, περηαπσ σιmιλαρ το τηε ρεχεντλψ σιγνεδ 

φρεε τραδε αγρεεmεντ (ΦΤΑ) βετωεεν τηε ΕΥ ανδ Χαναδα. Τηε ποσιτιον σετ ﾗ┌デ ｷﾐ デｴW Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ 
Wηιτε Παπερ ον Βρεξιτ

8
 ισ νοτ χοmπατιβλε ωιτη ρεmαινινγ ωιτηιν τηε σινγλε mαρκετ ιν ανψ ωαψ, γιϖεν 

ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デｴW Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ ｷﾐゲｷゲデWﾐIW ﾗﾐ ;┗ﾗｷSｷﾐｪ ;ﾐ┞ ﾃ┌SｷIｷ;ﾉ ﾗ┗Wヴゲｷｪｴデ ﾗa ;ﾐ ;ｪヴWWﾏWﾐデく A FTA 
┘ﾗ┌ﾉS HW デｴW IﾉﾗゲWゲデ ﾉｷﾆWﾉ┞ a┌デ┌ヴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ デｴW EU IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW WｴｷデW P;ヮWヴげゲ 
νεγοτιατινγ αππροαχη. Βψ χρεατινγ αν εντιρελψ νεω αγρεεmεντ, τηουγη, ιτ ωουλδ αλσο προβαβλψ βε τηε 

mοστ τιmε−χονσυmινγ, mοστ λικελψ τακινγ υπ το α δεχαδε το ρεαχη αγρεεmεντ.
30

 

Τηε λεγαλ ιmπλιχατιονσ ινχλυδε τηατ τηε ΕΥ−ΥΚ ΦΤΑ ισ νοτ ιν ανψ ωαψ παρτ οφ ΥΚ λαω. Ατ πρεσεντ, 

ινδιϖιδυαλσ ηαϖε ρεχουρσε το ΕΥ λαω ιφ τηειρ ριγητσ αρε ϖιολατεδ. Υνδερ τηε ΕΥ−ΥΚ ΦΤΑ τηεψ ωουλδ λοσε 

デｴｷゲ WﾐデｷデﾉWﾏWﾐデく Tｴｷゲ ┘;ゲ ; IWﾐデヴ;ﾉ ｷゲゲ┌W ｷﾐ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ ;デデWﾏヮデ デﾗ ┗ﾗｷS ゲWWﾆｷﾐｪ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ 
αππροϖαλ φορ τριγγερινγ Αρτιχλε 50, σιγνιφψινγ ιτσ ιντεντιον το ωιτηδραω φροm τηε ΕΥ. Ινστεαδ, αν 

ινϖεστορ−στατε δισπυτε ρεσολυτιον σψστεm mιγητ βε ινχλυδεδ.  

けF;ｷﾉWSげ BヴW┝ｷデぎ a;ﾉﾉｷﾐｪ H;Iﾆ ﾗﾐ WTO ヴ┌ﾉWゲ 

Τηισ ισ τηε σχεναριο ιφ τηε ΥΚ ανδ τηε ΕΥ χαννοτ ρεαχη αγρεεmεντ, ανδ τηε ΥΚ φαλλσ βαχκ ον WΤΟ 

ρυλεσ φορ ιτσ τραδε ωιτη τηε ΕΥ. Φροm α τραδε ποιντ οφ ϖιεω, τηισ ποσεσ τεχηνιχαλ ανδ συβσταντιϖε 

Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく TWIｴﾐｷI;ﾉﾉ┞が デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ┌ヮS;デｷﾐｪ デｴW UKげゲ デWヴﾏゲ ﾗa デヴ;SW ┌ﾐSWヴ デｴW WTO ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW 
φαρ φροm στραιγητφορωαρδ. Τηε χηαλλενγεσ ινϖολϖεδ ηαϖε βεεν ιλλυστρατεδ βψ α χασε στυδψ τηατ 

εξαmινεδ τηε συπερφιχιαλλψ σιmπλε ρυλεσ ον τραδε ιν λαmβ ανδ mυττον.
31

 Ιν πραχτιχε τηεσε ρυλεσ ωερε 

ゲﾗ IﾗﾏヮﾉW┝ デｴ;デ  デｴW┞ ｴ;S ﾐﾗデ HWWﾐ ┌ヮS;デWS ゲｷﾐIW HWaﾗヴW デｴW EUげゲ ヲヰヰヴ Wﾐﾉ;ヴｪWﾏWﾐデく “υβσταντιϖελψ, 
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τηε ΥΚ ωιλλ αβρυπτλψ φαχε αδδιτιοναλ ταριφφσ ανδ, αργυαβλψ mορε ιmπορταντλψ, θυοτασ ον γοοδσ οφ αλλ 

κινδσ ωιτη τηε ΕΥ ανδ τηε οτηερ χουντριεσ ωιτη ωηοm ωε χυρρεντλψ τραδε υνδερ φρεε τραδε 

αγρεεmεντσ τηρουγη τηε ΕΥ. Τηερε αρε αλσο mανψ ασπεχτσ οφ τραδε ωηιχη αρε γοϖερνεδ ωιτηιν τηε ΕΥ 

λεγαλ φραmεωορκ βυτ ωηιχη δο νοτ ηαϖε χορρεσπονδινγ αγρεεmεντσ τηρουγη τηε WΤΟ, mεανινγ τηατ 

φυρτηερ ινδιϖιδυαλ αγρεεmεντσ ωουλδ στιλλ νεεδ το βε φουνδ ιν τηισ σχεναριο. 
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Ταβλε 1: Τηε ρισκ το διφφερεντ ηεαλτη−ρελατεδ ισσυεσ (οργανισεδ βψ ηεαλτη σψστεm βυιλδινγ βλοχκσ) οφ τηρεε σχεναριοσ φορ Βρεξιτ  

Ηεαλτη σψστεm βυιλδινγ βλοχκσ け“ﾗaデ BヴW┝ｷデげ に ΕΕΑ−mινυσ けH;ヴS BヴW┝ｷデげぎ FTA けF;ｷﾉWS BヴW┝ｷデげぎ WTO ヴ┌ﾉWゲ 

Wορκφορχε Ρεχρυιτmεντ ανδ ρετεντιον οφ 

ΕΥ νατιοναλσ ιν τηε ΝΗΣ 

Εϖεν τηισ σχεναριο ινχλυδεσ 

σοmε ρεστριχτιονσ ον mιγρατιον 

Λικελψ το ινχλυδε ρεστριχτιονσ ον 

mιγρατιον. ΕΥ νατιοναλσ ηαϖε 

けaﾗヴWｷｪﾐWヴげ ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ゲデ;デ┌ゲ 

Λαχκ οφ λεγαλ φραmεωορκ φορ 

mοβιλιτψ λικελψ το ιmπαχτ 

σεϖερελψ ον mιγρατιον. 

 Μυτυαλ ρεχογνιτιον οφ 

προφεσσιοναλ θυαλιφιχατιονσ 

Μαψ ρεmαιν υνχηανγεδ. Ποτεντιαλ φορ 

προφεσσιοναλ 

ρεγυλατορσ το 

ιmπροϖε σψστεm. 

Λικελψ το 

mακε 

mυτυαλ 

ρεχογνιτιον 

mορε 

διφφιχυλτ. 

Ποτεντιαλ φορ 

ρεγυλατορσ το 

ιmπροϖε 

σψστεm. 

Λικελψ το 

mακε mυτυαλ 

ρεχογνιτιον 

mυχη mορε 

διφφιχυλτ. 

 Εmπλοψmεντ ριγητσ φορ ηεαλτη 

ωορκερσ 

Ιφ mοστλψ ιν ΕΕΑ, εξιστινγ ριγητσ 

λικελψ το ρεmαιν. 

Εξιστινγ ριγητσ λικελψ το βε ατ λεαστ 

σοmεωηατ διmινισηεδ. 

Νο προτεχτιον οφ εξιστινγ 

ριγητσ. 

Φινανχινγ Ρεχιπροχαλ ηεαλτηχαρε 

αρρανγεmεντσ 

Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. 

Ρεπλαχεmεντ αρρανγεmεντσ 

υνλικελψ το προϖιδε φυλλψ εθυιϖαλεντ 

προτεχτιονσ. 

Λαχκ οφ λεγαλ φραmεωορκ mεανσ 

νο ριγητσ ιν πλαχε. 

 Χαπιταλ φινανχινγ φορ τηε ΝΗΣ Λικελψ το χοντινυε τηρουγη 

Ευροπεαν Ινϖεστmεντ Βανκ. 

ΕΥ φυνδσ τηρουγη Ευροπεαν 

Ινϖεστmεντ Βανκ λικελψ το βε 

στοππεδ. 

Χηαοτιχ εξιτ λικελψ το 

υνδερmινε χαπιταλ φινανχινγ 

mορε γενεραλλψ. 

 Ινδιρεχτ ιmπαχτ ον ΝΗΣ 

φινανχινγ 

Εϖεν τηισ σχεναριο λικελψ το 

ιmπαχτ ωιδερ εχονοmψ ανδ 

τηυσ ΝΗΣ φινανχινγ. 

Λικελψ το ιmπαχτ αδϖερσελψ ον ωιδερ 

εχονοmψ ανδ τηυσ ΝΗΣ φινανχινγ. 

Λικελψ το σεϖερελψ ιmπαχτ ωιδερ 

εχονοmψ ανδ τηυσ ΝΗΣ 

φινανχινγ. 

Μεδιχαλ 

προδυχτσ, 

ϖαχχινεσ, ανδ 

τεχηνολογψ 

Πηαρmαχευτιχαλσ Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. Λοσσ οφ γλοβαλ 

ινφλυενχε τηρουγη ΙΧΗ. 

Α νεω λιχενσινγ ρεγιmε νεεδεδ, 

ωιτη ιmπαχτ ον τιmελψ αχχεσσ. Λοσσ 

οφ γλοβαλ ινφλυενχε. 

Λαχκ οφ λεγαλ φραmεωορκ λικελψ 

το ιmπαχτ σεϖερελψ ον τηε ΥΚ 

ασ α mαρκετ. Λοσσ οφ γλοβαλ 

ινφλυενχε. 

 Οτηερ mεδιχαλ προδυχτσ Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. 

Α νεω λιχενσινγ ρεγιmε νεεδεδ, 

ωιτη ιmπαχτ ον τιmελψ αχχεσσ. 

Λαχκ οφ λεγαλ φραmεωορκ λικελψ 

το ιmπαχτ σεϖερελψ ον τηε ΥΚ 

ασ α mαρκετ, ιν παρτιχυλαρ φορ 

ραδιοτηεραπψ. 

Ινφορmατιον  Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. Wιλλ νεεδ 

Εξτερναλ ποσιτιον λικελψ το 

υνδερmινε ινφορmατιον 

Λαχκ οφ αγρεεmεντσ λικελψ το 

mεαν ενδ οφ ινφορmατιον 
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ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa け;SWケ┌;I┞げ 
υνδερ Dατα Προτεχτιον Ρεγ. 

χολλαβορατιον, σο λονγ ασ 

け;SWケ┌;I┞げ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ゲWI┌ヴWSく 
χολλαβορατιον. 

Σερϖιχε δελιϖερψ Wορκινγ Τιmε λεγισλατιον Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. 

Ποτεντιαλ το 

ιmπροϖε ον χυρρεντ 

ρυλεσ. 

Εξιστινγ 

προτεχτιονσ 

λικελψ το βε 

διmινισηεδ. 

Ποτεντιαλ το 

ιmπροϖε ον 

χυρρεντ ρυλεσ. 

Εξιστινγ 

προτεχτιονσ 

ρεmοϖεδ. 

 Ευροπεαν Ρεφερενχε Νετωορκσ Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. 

Εξτερναλ ποσιτιον λικελψ το 

υνδερmινε χολλαβορατιον. 

Χολλαβορατιον στοππεδ ωιτηουτ 

α λεγαλ φραmεωορκ. 

 Χροσσ−βορδερ χαρε Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. 

UﾐﾉWゲゲ けSW;ﾉげ ｷﾐIﾉ┌SWゲ ゲヮWIｷaｷIゲが 
λικελψ το χαυσε σεϖερε προβλεmσ 

ωιτη χυρρεντ χολλαβορατιονσ. 

Λαχκ οφ δεαλ ωιλλ χαυσε σεϖερε 

προβλεmσ ωιτη χυρρεντ 

χολλαβορατιονσ. 

Λεαδερσηιπ ανδ 

γοϖερνανχε 

Πυβλιχ ηεαλτη Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. 

Ποτεντιαλ το 

ιmπροϖε ον χυρρεντ 

ρυλεσ, ιφ πολιτιχαλ ωιλλ 

εξιστσ. 

Εξιστινγ 

προτεχτιονσ 

λικελψ το βε 

διmινισηεδ. 

Ποτεντιαλ το 

ιmπροϖε ον 

χυρρεντ ρυλεσ, 

ιφ πολιτιχαλ ωιλλ 

εξιστσ. 

Προτεχτιονσ 

λικελψ το βε 

διmινισηεδ, 

υνδερ γυισε 

οφ けヴWS デ;ヮW 
I┌デデｷﾐｪげく 

 Χοmπετιτιον ανδ τραδε Τραδε λικελψ το βε ιmπαχτεδ ασ 

παρτ οφ νεγατιϖε χονσεθυενχε 

οφ λεαϖινγ τηε ΕΥ. 

Ποτεντιαλ το αδαπτ 

χοmπετιτιον ρυλεσ 

βεττερ το τηε ΝΗΣ, ιφ 

πολιτιχαλ ωιλλ εξιστσ. 

Τραδε λικελψ 

το βε 

σοmεωηατ 

αφφεχτεδ. 

Ποτεντιαλ το 

αδαπτ 

χοmπετιτιον 

ρυλεσ βεττερ το 

τηε ΝΗΣ, ιφ 

πολιτιχαλ ωιλλ 

εξιστσ. 

Τραδε λικελψ 

το βε 

σεϖερελψ 

αφφεχτεδ. 

 Ρεσεαρχη Λικελψ το χοντινυε ωιτη χυρρεντ 

αρρανγεmεντσ. 

Χυρρεντ ρεσεαρχη φυνδινγ ανδ ρολε 

λικελψ το βε διmινισηεδ. Λοσσ οφ 

γλοβαλ ινφλυενχε. 

Ρεσεαρχη χολλαβορατιονσ ωιτη 

ανδ φυνδινγ φροm ΕΥ ενδεδ. 

Λοσσ οφ γλοβαλ ινφλυενχε. 

 Σχρυτινψ ανδ στακεηολδερ 

ενγαγεmεντ 

ςολυmε οφ νεω λεγισλατιον 

λικελψ το λιmιτ σχρυτινψ ανδ 

ενγαγεmεντ 

ςολυmε οφ νεω λεγισλατιον λικελψ το 

σεϖερελψ λιmιτ σχρυτινψ ανδ 

ενγαγεmεντ 

ςολυmε οφ νεω λεγισλατιον 

λικελψ το σεϖερελψ λιmιτ σχρυτινψ 

ανδ ενγαγεmεντ 

 

Τηισ ταβλε ισ χολουρ χοδεδ το ινδιχατε λικελψ ιmπαχτσ ασ: βροαδλψ υνχηανγεδ ιν γρεψ; ποσιτιϖε ιν γρεεν; mοδερατε νεγατιϖε ιν ψελλοω; mαϕορ νεγατιϖε ιν ρεδ.  
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