Standards, Freedoms and Professionalism Committee 18.10.2012
Standards
- GCASP 2, Chris Daykin esitteli luonnoksen
- Standardi on numeroltaan kakkonen, sillä GCASP 1 otettaneen suoraan IAA:lta
taikka muokaten IAA:n perusstandardia
- GCASP2 on luonteeltaan actuarial function (internal) report standard
- GCASP2:ta ei voi kirjoittaa lopulliseen muotoonsa ennenkuin Solvenssi II:n level 2/3
on viimeistelty
- peruskysymyksenä oli, onko Groupe valmis laittamaan luonnoksen lausunnolle jo nyt
- huomattava on edelleen, että direktiivi ei vaadi fqa-aktuaareja aktuaaritoimeen –
standardi määrittelee sen, miten fqa kirjoittaa raportin
- kokouksessa kommentteja ei odotettu yksityiskohdista vaan prosessista, ts.
mennäänkö nyt eteenpäin – yksilöidyt kommentit lausuntoaikana
- päätös asiasta oli STPC:llä, mutta asia käsittelyssä myös muissa komiteoissa ja
vuosikokouksessa
- katsoin ja ehdotin että voi EIOPA:n tapaan ottaa etunojaa konsultoinnissa, informal
- kokouksessa havaittiin, että valtaosa ottaa tavalla tai toisella käyttöön, muutama
sanoi, ettei tiedä
- päätettiin, että laitetaan lausunnolle (exposure)
- ulos marraskuussa, aikaa helmikuuhun
- laitetaan jäsenille sekä ainakin EIOPA:lle, Insurance Europelle ja EFRAG:lle
Professionalism Issues
- UK Actuarial Council – ei uutta noteerattavaa
- South Africa mutual recognition – keskusteluja käyty (Malcolm Campbell), ja
varmaan jotain toteutuu, mutta selvää aikataulua ei vielä
Role of the Actuary
- todettiin valmistunut ihan siedettävä dokumentti.
- keskusteltiin aika lailla aktuaarin roolista, miltä osin aktuaarille tulee tilinpäätöksen
allekirjoittaminen (sign off)
CERA
- MC kertoi kehityksestä
- CERA:ssa kaksi tasoa: signing up for the treaty – higher level: authorised to qualify
- voisimme kyllä mennä sign up –tasolle, jos joku ottaa vastuun suhteista?
Strategy
- kaikkien komiteoiden ja vuosikokouksen listalla, komiteoissa näitä koskevien
asioiden osalta
- oikeastaan mitään erityistä ei tullut esiin (osallistuin siis myös edellisen päivän
Officer-kokoukseen, jossa lähinnä tuli selväksi, että erityisesti espanjalaiset kylläkin
hyväksyvät strategian tavoitteet, mutteivät missään tapauksessa strategian
edellyttämään resurssien eli jäsenmaksun lisäystä – en muuten raportoi erikseen
Officers-puolta, mutta hyvä tietää, että olen näissä mukana – puhelinkokouksia
kerran kuukaudessa ja erikseen kokousten yhteydessä – sekä Officerien mukana
kaksi kertaa vuodessa tapaamassa toisaalta Komissiota ja toisaalta Eiopaa)
IAA meeting coordination

-

todettiin standardien käsittelytilanne
otin taas esille nominations-kysymyksen eli vain harvoista EU-maista ehdokkaita pjja vpj-paikoille.

Officers’ report to GA
- todettiin
Committee reports to GA
- todettiin
Meeting with DG
- noted, lisäksi haasteet, jotka aiheutuvat Karel van Hullen siirtymisestä eläkkeelle ja
Ulf Linderin siirtymisestä toiseen yksikköön (on muuten asset managementin
päällikkö ja vastaa sitten MiFID:stä ym.)
Meeting with EIOPA
- todettiin
Annual meeting
- 27.9.2013 Dublin
- Freedoms keväällä Edinburgh, 11.4.2013
- Barbaran lupauksella olemme siis luvanneet, että Suomi voi pitää vuosikokoukset
2014 tai myöhemmin
Information exchange
- Felix (jouduin täällä toteamaan, etten ymmärrä mitään edes silloin kun Felix kirjoittaa
asiat paperille)

