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Groupe Consultatifin ja sen komiteoiden kokoukset pidettiin 19-20.10.2000 Bilbaossa.
Suomen aktuaariyhdistyksen edustajat osallistuivat sekä komiteoiden että Groupen
kokouksiin.

Groupen kokous

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Peter Clark UK:sta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi
Norbert Heinen Saksasta. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Alf Guldberg
Ruotsista. Vakuutuskomitean puheenjohtajaksi valittiin Bruce Maxwell Irlannista.

Unkarin aktuaariyhdistys hyväksyttiin uudeksi liitännäisjäseneksi.

Hyväksyttiin suositus tutkintojen vastaavuussopimuksen eräistä tulkinnoista,
menettelytavoista Goupen kannanottojen muodostamisessa, komiteoiden toimenkuvat ja
toiminta kertomukset edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta sekä seuraavien vuosien budjetit
ja eräitä Groupen talouteen liittyviä periaatteita.

Freedoms and General Purposes Committee

Tämä eräänlainen Groupen hallintokomitea käsittelee valmistavasti Groupen kokouksessa
päätettävät asiat. Sen lisäksi käsiteltiin mm. Pohjoisamerikkalaisten aktuaarijärjestöjen
kanssa tekeillä olevaa tutkintojen vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta,
Groupen nimikysymystä, valvojien ja EU:n komission kanssa järjestettäviä tapaamisia,
suhteita muihin kuin aktuaarialan järjestöihin ja Groupen tekeillä olevia kotisivuja (osoite
http://www.actuaries.org.uk/groupe_consultatif ).

Lisätietoja: Jukka Rantala

Investment and Financial Risk Committee

Kaikkien komiteoiden yhteisistunnossa esiteltiin Alankomaiden 
vakuutusvalvonnan laatima muistio, jonka ehdotusten mukaan vastuuvelka 
jakaantuisi kolmeen osaan: vastuiden odotusarvo, turvaavuusosa sekä ns. 
"mismatch provision", joka laskettaisiin varojen ja velkojen 
yhteensopimattomuuden perusteella. Tästä aiheesta IFR-komiteassa 
käydyssä keskustelussa todettiin, että olisi hyödyllistä suorittaa kysely siitä, miten
solvenssiasiat kokonaisuutena on nykyään ratkaistu eri maissa. Kokouksessa oli myös esillä
USA:ssa laadittu sijoitustuottojen 
tunnuslukujen laskentaa käsittelevä standardi. Tätä pidettiin suppeana, koska siinä ei
käsitellä lainkaan riskimittareita, ja komiteassa keskusteltiin siitä, pitäisikö aktuaarien
tarjoutua mukaan standardin kehittämiseen. Lisäksi esiteltiin EU:n komission raportti
rahoituspalveluita käsittelevien säännösten kehittämisestä. Tähän sisältyy mm. suunnitelma
vakuutusyhtiöiden solvenssimarginaaleja koskevan direktiivin uudistamisesta.
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Lisätietoja: Antero Ranne

Pensions Comittee 

Groupe Consultatifin Pensions Committeen kokous pidettiin 19.10.2000.

Pensions Committee

Etukäteen kokousta varten oli jäsenyhdistyksiltä pyydetty oman maansa osalta selvitys
kolmesta tutkimusaiheesta: 
1) Survey on Professional Responsibilities of Pensions Actuaries, uusi selvitys; 
2) Actuarial Methods and Assumptions used in the Valuation on Retirement Benefits in the
EC, vuonna 1991 tehty selvitys on tarkoitus päivittää ja julkaista sekä sähköisessä muodossa
että kirjana, mm. Suomen osuus lisättiin.
3) Survey on Aactuarial standards for Cross Border Transfers between Pen-sion Schemes in
the Countries of the EU, aikaisempi selvitys päivitetään ja se on tarkoitus mm. toimittaa
EU:n ao. elinten käyttöön. 
Usean maan osuudet tutkimuksista kuitenkin puuttuivat vielä, ja näin ollen raportit pyritään
saamaan seuraavaan kokoukseen. Tutkimusaiheet 1 ja 3 sovittiin otettaviksi aiheiksi myös
huhtikuussa olevaan perinteiseen tapaamiseen eläkevalvojien kanssa. Lisäksi kokouksessa
käsiteltiin juuri saatua lisäeläkerahastodirektiiviehdotusta, jota on tarkoitus kommentoida
komissiolle, sekä muita ajankohtaisia asioita. Seuraava kokous on maaliskuun alussa. 

Lisätietoja: Hillevi Mannonen

Päivitetty: 26.11.2005 Sivun alkuun Kotisivulle Uutiset hakemistoon
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