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Groupe Consultatif, Kypros
Freedoms and General Purposes 20.10.2005
1. Normaalit asiat edellisen kokouksen pöytäkirjoineen
- ok
2. Uudet jäsenet
- päätettiin ehdottaa Groupelle, että Liettuan ja Slovakian yhdistykset otetaan täysjäseniksi
ja Bulgarian yhdistys otetaan tarkkailijajäseneksi
3. Mutual Recognition
- sopimukseen ja Heubeck-kirjeeseen oli tehty edellisessä kokouksessa sovitut muutokset,
joiden pohjalta ne ehdotetaan Groupen hyväksyttäviksi. Dokumentit toimitetaan shv-
lautakunnalle. Samalla todettiin, että EU:n parlamentti oli vahvistanut uuden ammatillisia
vaatimuksia koskevan direktiivin, joka pyrkii ns. common platformin luomiseen.
Käsityksenä oli, että direktiivi koskee lähinnä lääketiedettä. Kuitenkin samalla todettiin, että
Groupen nykyinen menettely on helposti muokattavissa uuden direktiivin vaatimuksia
vastaavaksi.
- todettiin myös, että useammalla jäsenyhdistyksellä on vaikeuksia IAA:n education surveyn
vaatimusten täyttämisessä
4. Aktuaarin riippumattomuus
- liikkeelle lähdettiin Harvie Brownin esityksestä siitä, mitä UK:ssa tapahtuu Morris
Review:n seurauksena (lienee melko lailla sama esitys, jonka Harvie tulee pitämään
yhdistyksen joulukuun kokouksessa). Seurauksena on mm. huomattavat kustannukset
ammattikunnalle. Näillä on mahdollisesti vaikutuksia muilla markkinoilla
- CEIOPS:n CP7 mainitsee monia alueita, joissa aktuaarillista osaamista vaaditaan
vaatimatta kuitenkaan, että näiden suorittajan pitää olla hyväksytty aktuaari Todettiin
tärkeäksi, että Groupe pyrkii saamaan aktuaarille virallisen statuksen EU-säännöstössä
- puheenjohtaja piti esityksen aktuaarin roolista, joko perinteinen tai voimakkaasti eteenpäin
suuntautuva yrityksen taloudellisen tilanteen hallintaan liittyvä rooli. Käydyn keskustelun
pohjalta hän sai tehtäväksi pohjatyön jälkimmäisen roolin kirkastamiseksi ns. principle
based –ajattelulla. Olisi varmaankin hyvä pyytää Ad Kok puhumaan asiasta yhdistyksen
kokoukseen.
5. Groupen säännöt
- kevään kokouksessa esillä olleet uudistetut säännöt olivat olleet lausunnolla yhdistyksissä
ja lausuntoajan kuluessa ei ollut tullut huomautuksia. Päätettiin esittää säännöt
vahvistettaviksi
6. Talous
- budjettiennuste oli tehty sekä nykyisellä jäsenmaksutasolla että alentamalla jäsenmaksu 15
euroon. Alennus johtaisi vuosittaiseen pieneen alijäämään ja siksi sen tekemistä ei katsottu
viisaaksi. Jäsenmaksu säilyy siis 16 eurossa.
7. Groupen strategia
- task force oli jatkanut työtään. Seuraava strategiapaperi lähtee kiertoon vuoden 2006
alussa ja se käsitellään tässä komiteassa kevään kokouksessa
- keskusteltiin myös komiteastruktuurista, mutta asian ei todettu vielä olevan kypsä
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päätöksille.
8. Suhde CEIOPS:n suuntaan
- todettiin, että kontakteja on runsaasti ja eri CEIOPS:n tahot ovat hyvin ”hallinnassa”.
9. Kollokviot
- Lissabonin Kollokviossa toukokuussa oli noin 140 osanottajaa ja tilaisuus todettiin
onnistuneeksi
- seuraava on syyskuussa 2006 Edinburghissa ja aiheena on ”Risk and Capital Management
in Insurance”.
10. Kesäkoulut
- Triesten kesäkoulu oli ollut hyvin onnistunut ja muiden tarjokkaiden puuttuessa ohjelma
toistetaan ensi kesänä Parmassa
11. Henkilövalintoja
- Ad Kok toiseksi varapuheenjohtajaksi
- Philip Shier Pensions-komitean puheenjohtajaksi
- Falco Valkenburg IFR-komitean puheenjohtajaksi
12. Julkaisut ja netti
- ei suurempaa noteerattavaa.
13. Suhteet muihin organisaatioihin
- lähinnä EU-kontaktit noteerattiin
14. Komiteoiden raportit
- todettiin Groupelle esitettävät raportit
15. Seuraavat vuosikokoukset
- Barcelona syksy 2006
- Hampuri syksy 2007
16. Seuraava kokous
- Praha 6.4.2006
Insurance Committee 20.-21.10.2005
1. Avaus ja edellisen ptk
- ok
2. Solvenssi II
- todettiin suuri ja laadukas työ, jonka S II –organisaatio on tehnyt ja se sai kiitosta
- todettiin, että Groupen sisällä on erilaisia ajatuksia riskimarginaalista, lisäksi CEA:lla ja
CRO:lla on erilaiset lähestymistavat – todettiin tarpeelliseksi keskustella näiden kanssa siitä,
löytyisikö yhteistä näkökantaa
- Groupen työryhmien puheenjohtajat esittivät katsauksen ryhmiensä työhön. Erityisenä
asiana nousi esiin Anette Olesenin vahinkoryhmän osalta esittämä tyytymättömyys siihen,
miten hänen ryhmänsä yksimielinen kanta oli ohitettu Groupen viimeisessä vastauksessa
CP7-dokumenttiin.
- Olesenin esittämän kritiikin pohjalta käytiin kiivaahko keskustelu ja sovittiin täydentävän
kannanoton lähettämisestä CEIOPS:lle, jossa tarkennetaan kantaa riskimarginaaliin ja
SCR/MCR-kysymykseen
- riskimarginaalin osalta haluttiin ottaa keskusteluun malli, joka perustuu pääoman
kustannukseen (muut esillä olevat mallit ovat QIS:n 75 prosentin luottamukseen perustuva
malli tai valvojien, markkinoiden ja aktuaarien yhteisymmärrykseen perustuva
kaavamaisempi malli)
- Henk van Broekhoven esitti ryhmänsä paperin group diversifikaatiosta, joka sai kiitosta
kokoukselta (Hyvä mahdollinen esittäjä ja aihe kuukausikokoukseen)
- lisäksi keskusteltiin glossary-projektista ja QIS-tutkimuksesta.
3. IASB
- tilannekatsaus, ei erityisen suurta noteerattavaa
- EFRAG:lle on annettu tukea ajatuksessa, että IFRIC:n tueksi perustettaisiin eurooppalainen
ohjeistava elin ja S II –struktuurin pillar III/accounting –työryhmän katsottiin oleva sopiva
aktuaarillinen tuki tuolle elimelle
4. Gender-direktiivi
- todettiin Manuel Peraitan suorittama kartoitus siitä, miten vakuutuksessa käytetään
sukupuolta eri EU-maissa
- todettiin, että käytännöissä on huomattavaa eroa maasta toiseen.
- todettiin tarpeelliseksi laajentaa tutkimus lisäeläkkeisiin
5. Jälleenvakuutus
- ei uutisia
6. Suhteet muihin organisaatioihin
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- todettiin kontaktit komissioon ja CEIOPS:iin.
7. Aktuaarin riippumattomuus
- Ad Kok piti saman esityksen kuin FPG:ssä.
8. Komitean raportti ja muut asiat
- todettiin
9. Seuraava kokous
- 7.4.2006 Prahassa
Groupe 21.10.2005
1. Avaus ja edellinen ptk
- ok
2. Komiteoiden raportit
- todettiin
3. FGP:n asiat
- hyväksyttiin uudet jäsenet
- hyväksyttiin mutual recognition agreement ja muokattu Heubeck-kirje
- todettiin keskustelu aktuaarin riippumattomuudesta
- hyväksyttiin uudistetut säännöt
- hyväksyttiin budjetti säilyttämällä jäsenmaksu ennallaan
- todettiin strategiatyön tila
- todettiin yhteydet CEIOPS:iin
4. Kollokviot, kesäkoulut, julkaisut, web, seuraavat kokoukset, suhteet muihin järjestöihin
- ks. FGP
5. Insurance Committeen asiat
- ks. IC raportti
6. Muut komiteat
- ks. niiden raportit sikäli kun on toimitettu
7. Groupen puheenjohtaja
- valittiin Costa Koutsopoulos
8. Seuraava kokous
- Barcelona 20.10.2006
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