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Kokouksessa oli esillä pitkä lista vanhoja ja uusia asioita.
Lisäeläkedirektiivi näyttää saatetun voimaan jo suurimmassa osassa jäsenmaita, mutta
ensimmäinen tapaus viivästelystä saattaa olla menossa EU-tuomioistuimeenkin eli Italia.
Tutkimus kuolevuusperusteista valmistui alkuvuodesta. On ilmennyt, että ehkä kaikilta osin
tutkijat eivät ole ymmärtäneet oikein ilmoitettuja tietoja ja että ehkä johtopäätökset vaativat
vielä tarkempaa analyysiä. Sovittiin, että kukin tarkistaa oman maansa tiedot ja informoi
mahdollista puutteista komiteaa. Komiteassa oli tehty lisäksi täydentävä selvitys siitä, miten
kuolevuusperusteet laaditaan. Sovittiin että selvitystä täydennetään puuttuvilla tiedoilla.
Lisäksi harkitaan, miten tutkimuksia olisi hyvä jatkaa.
Komitea oli myös päivittänyt tutkimustaan vastuunlaskennassa käytettävistä oletuksista ja
metodeista. Päivitys tehdään vuosittain, jotta voidaan seurata, mitkä ovat ja lähenevätkö
lisäeläkedirektiivin voimantulon myötä käytännöt eri maissa. Vastaavasti oli päivitetty
tutkimus aktuaarillista periaatteista siirrettäessä etuuksia eläkejärjestelmästä toiseen.
Molempien tutkimusten tarkoitus on mm. koota informaatiota käytännöistä komissiota ja
päättäjiä varten
Nyt on valmistunut myös komitean suositus Prudent Person –periaatteen soveltamisesta
aktuaarin työssä lisäeläkerahastodirektiivin vaatimusten johdosta. Löytyy kuten muutkin
paperit Groupen web-sivuilta. Kannattaa katsoa.
EU:n piirissä on käyty keskustelua siitä, pitäisikö Solvency II –kaltaiset vaatimukset ulottaa
myös lisäeläkerahastoihin ja myös komitea on valmistelemassa kommenttipaperia EUkomissiolle. Asiassa on eri maissa selvästi erilaisia näkemyksiä. Todettiin, että Groupe ei ota
kantaa, millä turvaavuustasolle lisäeläketurvajärjestelmät tulee määritellä, se on poliittinen
päätös. Komitea valmistelee paperinsa sillä tavoin, että tuodaan esille kaikki aktuaarillisesti
tarpeelliset näkökohdat ja mahdolliset vaikutukset. Paperi yritetään saada valmiiksi
lähiaikoina.
Muut esityslistalla olleet asiat käsiteltiin lähinnä tiedoksi.
Lopuksi kutsuin komitean Helsinkiin PBSS-kollokviaan toukokuussa 2007 sekä tarjosin
komitealle mahdollisuuden valmistella kokoukseen esityksiä tai kirjoituksia.
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