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EFPA jest organizacją zrzeszającą organizacje psychologiczne z poszczególnych państw europejskich. Zrzesza 37 organizacji, obejmując swoim zasięgiem nie tylko kraje Unii, ale również Rosję,
Norwegię, Islandię, Szwajcarię, Turcję, Cypr, Liechtenstein i Ukrainę. Liczba psychologów zrzeszonych w tych organizacjach przekracza 300 000.

Organizacja została powołana w roku 1981 przez 12 krajowych stowarzyszeń psychologów, wśród których
było Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Podstawowe cele organizacji to:
 dbanie o rozwój psychologii,
 wzmacnianie jej wizerunku,
 wpływ na regulacje unijne,
 wspieranie organizacji członkowskich i indywidualnych psychologów,
 promocja wiedzy psychologicznej, a także
 przyczynianie się do wzrostu jakości życia, mieszkańców Europy oraz rozwoju wartości demokratycznych w
społeczeństwach europejskich.
Cele te EFPA realizuje poprzez szereg działań.
1. Pierwszym z nich jest poprawa komunikacji i wymiany informacji dotyczących funkcjonowania zawodu
psychologa w różnych krajach. EFPA gromadzi wiedzę o kodeksach etycznych, standardach edukacji oraz regulacjach prawnych w poszczególnych krajach. Oprócz codziennych działań Sekretariatu organizacji (urzędującego
w Brukseli) powoływane są doraźne grupy zadaniowe. Informacje o sytuacji zawodu psychologa w różnych krajach są publikowane między innymi w czasopiśmie European Psychologist. Okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń są też odbywające się co dwa lata europejskie kongresy psychologii (najbliższy planowany jest w lipcu
przyszłego roku w Moskwie).
2. Przedmiotem szczególnej troski organizacji są standardy kształcenia psychologów, zarówno podstawowego jak i specjalistycznego. Zostały one sformułowane po raz pierwszy w 1990 roku, i są wciąż aktualizowane
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 89/48/EEC wzywa kraje członkowskie
do tworzenia warunków równoważności wykształcenia (a co za tym idzie wzajemnego uznawania uprawnień
zawodowych) w poszczególnych krajach UE. Polska Ustawa o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów implementowała standardy EFPA, wymagając pięcioletnich studiów i rocznego stażu pod
opieką jako podstawy przyznania samodzielnego prawa do wykonywania zawodu. Ponieważ w wielu krajach
formalna sytuacja (podobnie jak w Polsce) odbiega w rzeczywistości od tych postulatów, EFPA promuje certyfikat EuroPsy, będący poświadczeniem kwalifikacji zawodowych i przyznawany indywidualnie psychologom, którzy zakładane standardy kształcenia spełniają.
3. EFPA służy również wiedzą ekspercką krajowym i międzynarodowym organizacjom i agendom,
kiedy potrzebna jest opinia z perspektywy psychologii.
EFPA jest ważnym centrum profesjonalizmu psychologów w Europie. Uwidacznia związek zasad etycznych z dobrą
praktyką i pomaga odnaleźć wspólny język profesjonalistom z wielu krajów. W świecie podlegającym nieustannym
zmianom jest cennym punktem odniesienia. Pokazuje przy tym, że różnorodność jest wartością, bo dzięki niej uczymy się i rozwijamy, odkrywając równocześnie jak wiele mamy wspólnego.

