EUCROF, Evropská federace CRO byla založena v říjnu 2005. Její cíle a úkoly byly definovány následovně:
 
	Podporovat v Evropské unii (EU) klinický výzkum, který je na vysoké úrovni

Vytvořit právnický subjekt, který bude reprezentovat zájmy CRO organizací v Evropské unii, například při jednání s regulačními orgány, farmaceuticko/biotechnologickým průmyslem a se společnostmi lékařského výzkumu
Podporovat úzký vztah a vzájemné porozumění mezi jednotlivými národními členskými asociacemi a výše zmíněnými orgány
Podporovat výměnu informací mezi členy
Rozvíjet školící a vzdělávací programy v oblasti klinického výzkumu a napomáhat národním členským asociacím v ustavení takovýchto programů a zároveň napomáhat zajistit jejich kvalitu
Předávat informace týkající se rozvoje v klinickém výzkumu odborníkům pracujícím ve zdravotnictví 
Organizovat mezinárodní konference a setkání kdykoliv je toto považováno za nutné


Kromě toho bude Federace předkládat a zahajovat diskuse nad vybranými tématy se zástupci farmaceutického průmyslu například s PCMG (Pharmaceutical Contract Management Group) tak, aby byly obchodní vztahy pozvednuty na vyšší úroveň a byly identifikovány společné příčiny, podporovat více produktivních diskusí s evropskými orgány (EMEA/Evropská komise) a snažit se rozvíjet mezikontinentální vztahy s ostatními asociacemi například s ACRO ve Spojených státech amerických a s JCROA v Japonsku.

Členy Federace jsou nyní zástupci sedmi členských zemí Evropské unie (EU): Česká republika, (ACRO-CZ), Francie (AFCROs), Německo (BVMA), Itálie (AICRO), Nizozemí (ACRON), Španělsko (AECIC) a Velká Británie (CCRA).

Od prosince 2006 je Federace řízena novým Výkonným orgánem (viz. níže), který pořádá měsíční schůze. Každým rokem pořádá Federace pro všechny své členy dvě pléna (valná shromáždění)  - konají se v červnu a v prosinci. 
EUCROF též vytvořila čtyři pracovní skupiny:

1)	Klinická činnost: tato skupina bude vyhodnocovat a porovnávat klinický  výzkum v každé evropské zemi (počet klinických studií, účastníků…)
2)  Evropská asociace CRO: tato skupina bude vyhodnocovat a porovnávat parametry jednotlivých evropských asociací CRO
3)  Jak zahájit klinický pokus v EU/EEA: tato skupina bude vyhodnocovat, jak zahájit studii v každé jednotlivé zemi
4) Průzkum pacientů: navrhovaná pracovní skupina zahájila činnost ve Francii, pravděpodobně bude tato činnost rozšířena do dalších evropských zemí.

V současné době je EUCROF plně uznáván evropskými orgány:
 -, EUCROF se účastnil EMEA pracovní schůzky odborníků na téma Směrnice pro klinické pokusy pro potenciálně vysoce rizikové léčivé produkty, 12. června 2007
- EUCROF se 5. července v Londýně setkal s panem Fergusem Sweeneym, Nejvýše postavený zástupce  - Odborný vykonavatel v rámci kontrolních orgánů. Další schůzka je naplánována na říjen. Cílem těchto setkání je ustanovit trvalý pracovní vztah.

EUCROF je v současné době evropským zástupcem CRO organizací, které operují ve 27 evropských členských zemích.

Výkonný orgán:
Prezident: Pan Antoine COURNOT (Francie)
Viceprezident: Paní Dagmar CHASE (Německo)
Pokladník: Anna JURCZYNSKA (Španělsko)
Člen: Stefano MARINI (Itálie)

Sekretariát EUCROF: Paní Thyanée MOEGLIN (Francie)
www.Eucrof.eu


