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Резюме: През последните години историята на европейската 
интеграция често е разглеждана като следствие от кризи. В началото на 
2000 г. европейските лидери намират трудно компромис за 
институционалните реформи, които да подготвят Съюза за приемането 
на десетте нови страни членки. Малко по-късно ЕС преживява нова криза, 
провокирана от двата неуспешни референдума във Франция и 
Нидерландия, при които Европейската конституция е отхвърлена. 
Световната финансова криза от 2007 – 2008 г. и засиленият миграционен 
и бежански натиск през 2015 г. не подминават Европа и оказват огромно 
влияние върху дебата за бъдещето на Европейския съюз. Историческото 
решение на Великобритания да напусне ЕС, взето след проведения на 23 
юни 2016 г. референдум, разклаща основите на Общността. Брекзит 
бележи началото на нова епоха в нейното развитие. Германия и Франция, 
които са в основата на европейската интеграция през 90-те години на XX 
век, трябва да поемат нова роля в сферата на сигурността и отбраната 
и да се опитат да спрат ерозията в Съюза. 
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Abstract: In recent years, the history of the European integration has often 
been seen as a consequence of crises. At the beginning of 2000, the European 
leaders found a difficult compromise on the institutions reforms needed to prepare 
the Union for the accession of ten new member states. A little later, the failure of 
the European constitution due to the “No-votes” in The Netherlands and France 
provoked a new crisis. The global financial crisis of 2007-2008 and the massive 
influx of migrants and refugees that started in 2015 did not go beyond Europe. 
Moreover, both have had a great impact of the debate the future of the EU and its 
policies. Britain’s historic decision to leave the EU after the referendum that was 
held on 23 of June 2016 would once again shake-up the Community. Brexit marks 
the beginning of a new era in its development. Germany and France, which have 



been the engines of the European integration in the 1990s, must take a new role 
in the field of security and defence and try to stop the erosion in the EU. 
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