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1. Työryhmät

- Alaryhmät kertoivat työstään. GC:n työryhmät ovat suoraan yhteydessä CEIOPS-ryhmiin
ja antavat panoksensa. Sen osalta ei kuitenkaan anneta sitoumusta, että on GC:n lopullinen
kanta, tarkoitus vain auttaa CEIOPS-ryhmiä työssään eteenpäin
- Annette Olesenin non-life työryhmä on selvästi aktiivisin työryhmä, varmaankin sen
ansiosta, että CEIOPS:n puolella Paul Sharman vetämä ryhmä tekee selkeästi eniten ja luo
linjauksia koko projektille. Olesen on ollut runsaasti yhteydessä CEIOPS:n kanssa.
Keskeisenä kysymyksenä näyttää olevan riskien keskinäisen riippuvuuden sisältö
- Seamus Creedonin ryhmä on saanut CEIOPS-puolelta selvitettäväksi seuraavia
kysymyksiä: a) eurooppalaisten kuolevuusmallien benchmarkkaus, b) taseen stressitestin
standardointi, c) vastuuvelan turvaavuus, d) korrelaatioiden käyttö diversifikaation
huomioon ottamiseksi, sekä e) IAA:n Total Balance Sheet Approachin käyttö suhteessa
perinteiseen (turvaavat vastuut best estimaten + riskimarginaalin kautta ja SCR eli
solvenssipääomavaatimus)
- WG 4 – Pillar III/ oma osuus
-- Tarvitaan etenemistä I ja II pilareiden alueella ennen kuin voidaan paljoakaan edetä
III:ssa
-- IFRS-yhteensopivuus tärkeä tavoite, mutta mikään CEIOPS-ryhmistä ei tohdi tämän
kysymyksen kimppuun käydä.
- Pilari II:kaan ei tunnu olevan kovin pitkällä
- Todettiin Groupen Insurance Committeen odotukset, joista Michael Lucas keskustelee
kokouksen jälkeen Kivisaaren ja Creedonin kanssa

2. CEIOPS-CP-02/04
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- GC ei lähetä tältä alueelta virallista vastausta CEIOPS:lle, jolle todetaan vain, että
Groupen työryhmät tekevät käytännön työtä tällä alueella CEIOPS:n työryhmien kanssa ja
hommat tuntuvan sujuvan

3. MARKT/2506/04
- Groupe vastaa Komissiolle ja CEIOPS:lle, että se on saanut otsikon mukaisen documentin,
joka sisältää kuusi ensimmäistä Calls for Advice. Groupen vastaavat työryhmät ovat jo
aloittaneet työn näiden asioiden parissa ja ovat suoraan yhteydessä CEIOPS:n vastaaviin
työryhmiin. Groupen Insurance Committee ottanee muodollisesti yhteyttä asiasta
helmikuussa 2005.

4. MARKT/2515/04
- Toistaiseksi Groupen Insurance Committee vastaa tähän dokumenttiin (the draft for the
second call for advice) pyytäen selvennystä moniin kysymyksiin ja lisäten puuttuvia
kysymyksiä. Työryhmät voivat lähettää kommenttejaan asiasta Rolf Stöltingille, joka
valmistelee vastauksen.

5. Muut mahdolliset asiat

- Michael Lucas kehittää Groupen nettisivun keskustelupalstaa niin, että työryhmien jäsenet
voivat ladata sinne myös liitetiedostoja.
- Ensimmäisellä Solvenssi II –uutiskirjeellä oli suuri suosio. Seuraava uutiskirje
suunnitellaan julkaistavaksi joulukuussa 2004. Työryhmät voivat toimittaa ajatuksiaan
toiseen numeroon Rolf Stöltingille.
- Seuraava project teamin kokous 28.2.2005.
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