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REZOLÚCIA č. 003 

 

Uznávajúc, že zmeny na planéte Zem boli sprevádzané početnými denne sa vyskytujúcimi            
prírodnými katastrofami, ktoré ohrozujú budúce generácie na Zemi; 

Presvedčení o potrebe pohotovej a efektívnej implementácie opatrení zameraných na ochranu         
a zlepšenie životného prostredia v prospech súčasnej a budúcej generácie ľudí, zo strany vlád            
a medzinárodného spoločenstva; 

Uznávajúc, že zodpovednosť za prijatie opatrení na ochranu a zlepšenie životného prostredia           
spočíva hlavne na vláde a v prvom štádiu  môže byť lepšie implementovaná na národných            
a regionálnych úrovniach; 

Uznávajúc ďalej, že environmentálne problémy medzinárodného významu spadajú do         
pôsobnosti Medzinárodnej menovej pokladne Jeden; 

Berúc do úvahy, že programy medzinárodnej spolupráce v oblasti životného prostredia by sa            
mali realizovať s náležitým zohľadnením suverénnych práv štátov a v súlade so zásadami          
medzinárodného práva; 

Mysliac na sektorové zodpovednosti Medzinárodnej menovej pokladne Jeden a berúc do          
úvahy nedostatok potrebných finančných aktív Organizácií s cieľom zlepšiť, zachovať         
a chrániť životné prostredie; 

Súc si vedomí dôležitosti regionálnej a subregionálnej spolupráce v oblasti životného         
prostredia a významu úlohy regionálnych hospodárskych komisií a iných regionálnych        
medzivládnych organizácií; 

Kladúc dôraz na to, že problémy životného prostredia predstavujú novú a dôležitú oblasť            
medzinárodnej spolupráce a že zložitosť a vzájomná závislosť takých záležitostí si vyžaduje          
nové prístupy; 

Uznávajúc, že príslušné medzinárodné vedecké a iné profesijné spoločenstvá môžu         
významnou mierou prispieť k zlepšeniu medzinárodnej spolupráce v oblasti životného        
prostredia; 

 



Súc si vedomí potreby realizovať činnosti a projekty, ktoré by efektívne napomohli           
rozvojovým krajinám pri implementácii environmentálnej politiky a programov, ktoré sú         
zlučiteľné s plánmi rozvoja a vo významnej  účasti na medzinárodných environmentálnych         
programoch a projektoch; 

V presvedčení, že efektívna medzinárodná spolupráca v oblasti životného prostredia bude         
vyžadovať finančné a technické zdroje; 

Súc si vedomí toho, že je potrebné urýchlene prijať kontinuálne organizačné opatrenia na             
ochranu a zlepšenie životného prostredia; 

Berúc do úvahy všetky tieto skutočnosti, Medzinárodná menová pokladňa Jeden, ktorá           
spravuje vlastníctvo v mene a pre všetkých pridružených akcionárov takmer celej svetovej          
zlatej rezervy, bankového súvahového aj mimosúvahového zlata na Zemi, zavádza          
nasledujúce rozhodnutia: 

1. Vytvoriť finančné centrum na financovanie programov, projektov a činností na 
ochranu životného prostredia. Dať mu názov v ruskom jazyku “Vsemirnaja ogranizacija          
okružajuščej sredy“, v anglickom jazyku: “World Environmental Organization – Svetová         
environmentálna organizácia“ (ďalej len “Organizácia“). 
 
2. Stanoviť autorizovaný subvenčný kapitál Svetovej environmentálnej organizácie vo        
výške 50 (päťdesiat) triliónov XAU. 

3. Vytvoriť riadiacu Radu, ktorá sa bude skladať výhradne z predstaviteľov štátov          
zúčastnených krajín, ktorá by sa mala schádzať raz ročne. 

4. Vytvoriť vedeckú Radu Svetovej environmentálnej organizácie (ďalej len Rada         
Organizácie) zo zástupcov vedeckých inštitúcií, ktorá môže primerane, berúc do úvahy všetky            
súčasné aj budúce výzvy, vyvinúť a propagovať činnosti, programy, projekty, ktoré napĺňajú           
hlavné ciele Organizácie. 

5. Vytvoriť Exekutívny manažment pre medzinárodné programy, podujatia, projekty        
a dohody. 

6. Vytvoriť databázu programov, činností a projektov a zlepšiť prostredie pre ich         
financovanie. 

7. Poskytnúť finančné prostriedky na programy, projekty a činnosti z majetku (aktív),         
ktoré previedla Medzinárodná pokladňa M1, ako aj so zapojením zverenských fondov. 

8. Poslaním Svetovej environmentálnej organizácie bude vyvinúť a financovať       
programy, projekty a činnosti zamerané na ochranu životného prostredia,       
environmentálnu bezpečnosť, a na zlepšenie, zachovanie a ochranu životného prostredia pre         
život a činnosti ľudí a budúce generácie na Zemi. 

 



9. Medzi hlavné činnosti Organizácie patria: 

- zavádzanie inovatívnych technológií voľnej energie s prechodom na       
alternatívne ekologicky čisté zdroje energie, 

- integrovaný prístup k plánovaniu a racionálnemu využitiu pôdneho fondu; 

- prechod na racionálne využívanie prírodných zdrojov so zavádzaním nových         
inovatívnych technológií; 

- vytvorenie výrobných zariadení priateľských k životnému prostrediu      
využívajúcich inovatívne technológie a následné uzavretie výrobných zariadení       
poškodzujúcich životné prostredie; 

- odstránenie chudoby, vytvorenie produkcie potravinovej základne na úplné        
vyriešenie závislosti na potravinách v každom štáte; 

- ochrana a zlepšenie ľudského zdravia, vytvorenie stredísk bezplatnej       
zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo vo všetkých krajinách sveta; 

- ochrana atmosféry; 

- boj proti odlesňovaniu území; 

- riadenie zraniteľných ekosystémov; boj proti rozširovaniu púští a proti suchu; 

- riadenie zraniteľných ekosystémov; trvale udržateľný rozvoj hôr;  

- poskytovanie vedenia a propagácia partnerstva v oblasti ochrany životného       
prostredia vytváraním príležitostí na zlepšenie kvality života štátov a ľudí bez          
toho, aby sme to robili na úkor  budúcich generácií; 

- rozvoj a financovanie trvalo udržateľného poľnohospodárstva a projektov      
rozvoja vidieka; 

- zachovanie biodiverzity; 

- environmentálne bezpečné využívanie biotechnológií; 

- ochrana oceánov a všetkých druhov morí, vrátane uzavretých a polouzavretých        
morí, pobrežných oblastí, ich ochrana, racionálne využívanie a rozvoj ich         
životných zdrojov;  

- zachovanie a ochrana kvality sladkovodných zdrojov a ich dodávok,        
aplikovanie integrovaných prístupov k rozvoju vodných zdrojov, vodné       
hospodárstvo a využívanie vody; 

- environmentálne bezpečné hospodárenie v oblasti používania toxických      
chemických látok, vrátane prevencie nezákonného obchodu s toxickými       
a nebezpečnými výrobkami; 



- environmentálne bezpečná likvidácia nebezpečných odpadov, vrátane      
prevencie nezákonného medzinárodného obchodu s toxickými a nebezpečnými      
odpadmi; 

- environmentálne bezpečná likvidácia tuhých odpadov a riešenie problémov       
spojených s čistením odpadových vôd; 

- bezpečná a environmentálne prijateľná likvidácia rádioaktívneho odpadu; 

- transfer a rozširovanie environmentálne čistých technológií, spolupráca      
a budovanie kapacít na ich rozvoj; 

- financovanie základných a aplikovaných vedných odborov zameraných na       
trvalo udržateľný rozvoj; 

- propagácia vzdelávania, povedomia verejnosti, školenie a profesionálny rozvoj       
pracovníkov; 

10. Za účelom začatia fungovania a prevádzky Organizácie a organizácie práce        
Organizácie, poslať prihlášky všetkým krajinám, aby sa pripojili k Rade guvernérov.       
Každej krajine bude pridelené jedno kreslo v rade guvernérov. 

11. Identifikovať výskumné ústavy a poslať pozvánky na vstup do Vedeckej rady          
Organizácie známym a uznávaným vedcom; 

12. Stanoviť spomedzi medzinárodných a medzivládnych Organizácií tie organizácie,       
ktorých činnosti zodpovedajú poslaniu Medzinárodnej environmentálnej organizácie.      
Poslať pozvánky do Organizácií,  aby vstúpili do rady guvernérov. 

13. Kontrola nad implementáciou tejto Rezolúcie číslo 003 je zverená Oddeleniu          
osobitných programov a projektov Medzinárodnej pokladne M1. 

Táto rezolúcia bola prijatá dnes dňa 01.10.2020 a nadobúda účinnosť okamžite po jej            
podpísaní. 

Nečitateľný podpis 
 
Odtlačok okrúhlej pečiatky s textom: 

MEDZINÁRODNÁ POKLADŇA M1 

 

Medzinárodná pokladňa M1 

H.E. Alexander N. Paramonov 

Hlavný pokladník 

Prezident, 



Medzinárodná finančná korporácia 

White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc 

 

Veliteľ, Vrchný správca dedičstva, Hlavný pokladník 

Vrchné magistérium, Vrchný veliteľ 

Rád Hospitelierov 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Všetky tieto rezolúcie (Rezolúcia č.1, č.2, č.3), boli zaslané ešte v roku 2020 
predstaviteľom všetkých vlád sveta. (Prezident, Predseda vlády, Minister financií, 
Guvernéri Centrálnych bánk). 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 


