
 

 

 

 
 

 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו  6/4/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנאר קאומאו און נאך אכט גאווערנארס שיקן בריוו צו פרעזידענט ביידן צו צושטופן  
 ווייטערדיגע שטיצע פאר אנטוויקלונג פון ווינט ענערגיע אין די ים 

  
בויען א לאנג־טערמיניגע און ברייטע פלאן צו שטיצן די ים־ווינט אינדוסטריע וועט העלפן ברענגן 

 רשריט מן הכוח אל הפועלבאדייטנדע עקאנאמישע פא
  

סטעיטס וועלן ארבעטן צוזאמען צו נאכקומען שותפות'דיגע ריינע ענערגיע ציהלן; פארשטעלן  
 סטראטעגיעס צו בויען אויף די ביידן אדמיניסטראציע'ס עיקר פריאריטעטן 

  
  צו זעהן די בריוו דא דרוקט

  
צושטופענדיג   בריוורויסגעגעבן א  גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו און אכט אנדערע גאווערנארס האבן היינט א

פרעזידענט ביידן'ס אדמיניסטראציע צו אויסנוצן די שוואונג צו מאכן ים־ווינט אנטוויקלונג אין די פאראייניגטע  
שטאטן א פריאריטעט, בשעת'ן זיך קאנצעטרירן אויפן אנטוויקלען א לאנג־טערמיניגע פלאן צו שטיצן די ים־ווינט  

אינדוסטריע צו העלפן מאקסימיזירן איר עקאנאמישע פאטענציאל און ברענגן באדייטנדע לאקאלע און  ענערגיע 
די גאווערנארס האבן זיך אונטערגענומען צו ארבעטן צוזאמען צו נאכקומען יעדע סטעיט'ס   נאציאנאלע בענעפיטן.

איאנען אויסגערעכנט דורך  ריינע ענערגיע ציהלן, פארשלאגנדיג סטראטעגיעס צו בויען אויף די הויפט ר
  פרעזידענט ביידן'ס אדמיניסטראציע צו ווייטער פאראויס רוקן ים־ווינט ענערגיע אין די פאראייניגטע שטאטן. 

  
  די פולע בריוו איז אוועילעבעל אונטן:

  
 2021, 4יוני 

  
 לכבוד מר. פרעזידענט: 

  
די גאווערנארס וועלכע האבן אונטערגעשריבן די בריוו זענען דערהייטערט פון אייער אדמיניסטראציע'ס 

לעצטנס־געמאלדענע איבערגעגעבנקייט צו אנטוויקלען ווינט ענערגיע אויפן ים, אראפ פון די ברעגעס פון  
א פרעצעדנטלאזע די פארברייטערונג פון די ים־ווינט אידוסטריע שאפט  די פאראייניגטע שטאטן.

געלעגנהייט פאר די פאראייניגטע שטאטן צו אויסנוצן באדייטנדע עקאנאמישע אנטוויקלונג אקטיוויטעטן,  
און צו צולייגן נכסים אין די קאמיוניטיס אויף די ברעגעס, בשעת'ן פארבעסערן די ריינקייט פון די לופט  

י וויכטיגקייט פון שותפות צווישן די  ד און פארמערן די אפציעס פאר פארשידנהייט אין ענערגיע.
פעדעראלע און סטעיט רעגירונגען כדי צו קענען אויסנוצן די געלעגנהייט איז געוואלדיג גרויס, און מיר  

אפלאדירן אייער אדמיניסטראציע פאר די באדייטנדע שריט וואס זי האט אונטערגענומען אין די לעצטיגע  
ם פון ּפארט אינפראסטראקטור, גיבן ּפערמיטס פאר פארשונג און  וואכן צו אדרעסירן די קריטישע נושאי

מיר שרייבן אייך   אנטוויקלונג, פישעריי שטיצע און פאררעכטן אדער פארבעסערן נאטורליכע רעסארסן.
סיי אייך צו באדאנקן און סיי אייך צו פארשלאגן רעקאמענדאציעס וויאזוי צו אויסנוצן די שוואונג וואס  

 טראציע האט געשאפן. אייער אדמיניס
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צוליב טעכנאלאגישע חידושים, מאס און קאנקורענץ זענען די קאסטן פון ים־ווינט ענערגיע געפאלן מיט  
דורכאויס די   , צו די הנאה פון עלעקטריציטעט באניצער און די אטמאספערע.2016זינט  50%מער פון  

ע ענערגיע פירמעס צו אנטוויקלען  לעצטע צען יאר האט די אינדוסטריע צוגעצויגן העכסט־קלאסיש
אזוי ווי אייער אדמיניסטראציע האט קלאר געמאכט, וועלן די פירמעס   אמעריקע'ס ים־ווינט רעסארסן.

שאפן טויזנטע דזשאבס און ברענגן באדייטנדע אינוועסטירונג אין אונזערע פארטן, און צוזאמען מיט די  
בויען, אפערירן און אויפהאלטן די נייע ריינע ענערגיע   –פאראייניגטע שטאטן סוּפליי טשעין סערוויסעס 

כדי צוריק אויפצולעבן אונזער אלטע ּפארט אינפראסטראקטור און צו אהערשטעלן א  אינפראסטראקטור.
נייע ים־ווינט ארבעטסקראפט וואס באקומט שיין באצאלט, דארפן מיט צוקומען צו אנגייענדע  

נטוויקלונג פון די אינדוסטריע פון פאראויס און צו אויסלייגן א לאנג־ פעדעראלע פירערשאפט צו לייגן די א
 טערמיניגע פלאן פאר די אינדוסטריע. 

  
אויסנוצן די ים־ווינט געלעגנהייט ווענדט זיך קריטיש אויף עטליכע יסודות, אריינרעכענענדיג די  

י סטעיטס וועלן ארבעטן  שנעלקייט און אייניגקייט פון די פעדעראלע ּפערמיט פראצעדור, וויפיל ד
צוזאמען, די מאס פון שטח וואס איז אוועילעבעל פאר פעדעראלע ליס, די פאטענציאלע השפעות אויף  

רעסארסן פון פיש און אנדערע רעסארסן פונעם ים, און ווי גוט עס וועלן זיין די שטיצנדע 
 ון די פראיעקטן צו די יבשה.אינפראסטראקטור צו ברענגן הויכע ווָאלטעדזש ּפַאווער פון דאס ארט פ

דערפאר איז עס אונזער ציהל צו ארבעטן אלע סטעיטס אינאיינעם דורכן זיך דורכרעדן איינער מיטן  
אנדערן איבער שוועריקייטן מיטן באקומען ּפערמיטס, זיך רעכענען מיט נאטורליכע רעסארסן, טרעפן  

קציע צו נאכקומען די ציהלן וואס יעדע סטעיט  געלעגנהייטן צו אויסשטעלן די צייט־פלאן און די קאנסטרו
טוהענדיג דאס, האפן מיר צו אויסנוצן אונזערע געמיינזאמע  האט אוועקגעשטעלט פאר ריינע ענערגיע. 

רעסארסן צו מאקסימיזירן די עקאנאמישע פאטענציאל פון די ים־ווינט ענערגיע אינדוסטריע פאר אונזער  
ווערנארס פון קָאנעטיקוט, מעין, מערילענד, מאסעטשּוסעטס, ניו מיט, די אונטערגעשריבענע גא לאנד.

העמּפשיר, ניו דזשערסי, ניו יארק, רָאוד איילענד און ווירדזשיניע זענען מכיר טובה אויף דעם וואס אייער  
אדמיניסטראציע האט געמאכט די וויכטיגע נושאים וואס זענען אויסגעשמועסט געווארן פאר א  

יר טוהען פארשלאגן די פאלגנדע סטראטעגיעס צו שטיצן די פרעצעדענטלאזע פריאריטעט, און מ
 געלעגנהייט צוריקצובויען בעסער:

  
אוועקשטעלן לאנג־טערמיניגע ציהלן פאר דאס שטודירן און אוועקשטעלן ליס ערטער דורך די  

( לויט Bureau of Ocean Energy Management, BOEMביורא פון ים ענערגיע אנפירונג )
פלעצער אין די סטעיט צו שאפן   וויפיל די סטעיטס וועלן דארפן פאר זייערע ריינע ענערגיע ציהלן.

ענערגיע פארמערן זיך, און עס איז דא א באדייטנדע לאך אין ארטיגע ווינט ענערגיע  ים־ווינט 
אזוי ווי די פארלאנג פאר פעדעראלע ליס ערטער  פלעצער וואס זענען נאכנישט געטראפן געוארן.

ווענדט זיך כמעט נאר אין סטעיט־רעגולירטע ּפאווער איינקויף באדערפענישן, טוהען מיר  
אייער אדמיניסטראציע זאל אוועקשטעלן א צייט־פלאן פארן טרעפן נייע ליס  רעקאמענדירן אז 

ערטער, זיי שטודירן און ארויסגעבן פאר ליס, אזוי אז עס זאל שטימען מיט די צייט־פלענער פון די  
דאס וועט דינען צו אויספלאסטערן די קריטיש־וויכטיגע וועג פאר   סטעיט פארן שאפן ווינט ענערגיע.

 צו עררייכן זייערע אנטוויקלונג ציהלן אין צייט.  די סטעיטס
  

צוהעלפן מיט די צוזאמענארבעט צווישן די סטעיטס דורכאויס פראיעקט דעזיין און ּפערמיט  
מיר אפלאדירן אייער אדמיניסטראציע פאר איר איינדרוקספולע ציהל צו פארענדיגן   פראצעדורן.

 Construction andציעס פלענער )קאנסטרוקציע און אפערא 16דאס איבערבליק פון 
Operations Plan, COP וואס וועט דינען די גאר נויטיגע תכלית צו פארשנעלערן די 2025( ביז ,

כדי   פעדעראלע ּפערמיט פראצעדור און ערמעגליכן צו פארשטיין פון פאראויס וויאזוי עס וועט צוגיין.
זאמען מיט די וועגן וויאזוי מיר באנוצן זיך מיט די  צו זיכער מאכן אז מיר וועלן קענען ווייטער לעבן צו

נאטורליכע רעסארסן אויפן ברעג, טוהען מיר פארלאנגען אז די פעדעראלע רעגירונג זאל זיך נאך 



 

 

מער איבעררעדן מיט די סטעיטס און פארמערן ארטיגע פירערשאפט צו אדרעסירן  
יס און נאך די קאנסטרוקציע פון די  ענווייראמענטאלע, פישעריי און ים־טראנספארטאציע דורכאו

מיר ווילן גיבן מער זיכערהייט פאר דעוועלאּפערס וואס ארבעטן אויף די פראיעקטן מיטן   פראיעקטן.
אדרעסירן די אינטערעסן אין פיש און רעסארסן פון די ים און ים־טראנספארטאציע אינדוסטריעס 

 וועלכע וועלן מיטטיילן די פלאץ מיט די נייע ווינט אינדוסטריע.
  

לן לאנג־טערמיניגע ים־ווינט ּפָארטן וואס וועלן קענען  אין באטראכט נעמען צו אוועקשטע
אזוי ווי לעצטיגע   אויסהאלטן די גרויסקייט און שנעלקייט פון די סטעיט ענערגיע־שאפונג ציהלן.

געציהלטע אונטערנעמונגען פון אייער אדמיניסטראציע ווייזן ארויס, טוט די ים־ווינט אינדוסטריע  
יט צו אויפלעבן אונזערע ּפָארטן, אינוועסטירן אין פאבריקאציע און  ברענגן א באדייטנדע געלעגנהי

אבער כדי די סטעיטס זאלן קענען שאפן, גיבן   אנטוויקלען א ספעציאליזירטע ארבעטסקראפט.
צו   BOEMאון פאר די   2030גיגא־ווַאטס פון ווינט ענערגיע ביז  30ּפערמיטס און אויפבויען 

ין פיר יאר, פאדערט זיך צוצולייגן באדייטנדע פלאץ אין פארט  'ס אCOP 16אונטערשרייבן אויף 
ים־ווינט פראיעקטן אין גאר   – און דינען די  –אינפראסטראקטור כדי צו קענען צוגרייטן די פלאץ פאר 

מיר אפלאדירן אייער אדמיניסטראציע פארן צושטעלן צו אונז די געברויכטע געלטער   א קורצע צייט.
 U.S. Department ofשטאטן טראנספארטאציע דעּפארטמענט ) דורך די פאראייניגטע 

Transportation, USDOT( און דורך די ענערגיע דעּפארטמענט )Department of Energy, 
DOE) און מיר רעקאמענדירן אז די קומענדיגע טריט פון די אגענטורן זאלן זיין צו אונטערנעמען א ,

דאס אנטוויקלונג פון די פארטן, און דאס וועט קענען  לאנג־טערמיניגע פלאנירונג צוגאנג צו 
אויף די וועג וועלן מיר קענען מינימיזירן אדער   ארויסהעלפן די ריינע ענערגיע באדערפענישן.

אינגאנצן אויסמיידן זיך צוזאמענצושטויסן אין ליס ערטער וואס ווערן גענוצט דורך מער פון איינעם  
 קענען אנטוויקלט ווערן פון פאראויס. דורכן אהערשטעלן לעזונגען וואס 

  
קיין איין ים־ווינט ענערגיע   זיכער מאכן אז עס דא גענוג ליניעס צו טראנספערירן די ענערגיע

פראיעקט קען נישט צושטעלן עלעקטריציטעט צו די הייזער אן די אינפראסטראקטור צו  
ווי מערערע סטעיטס האבן  אזוי טראנספערירן הויכע־ווָאלטעדזש עלעקטריציטעט צו די יבשה.

די זעלבע ארטיגע עלעקטריציטעט   –געמיינזאמע ווינט ענערגיע פלעצער, און אין געוויסע פעלער 
סיסטעם, איז די בעטע וועג צו ארגאניזירן די טראנספערירונג פלאנירונג און אנטוויקלונג דורך  

ציהלן פון שאפן ענערגיע און   כדי צו נאכקומען די לאקאלע צוזאמענ־ארבעט דורך מערערע סטעיטס.
(  1 אין די זעלבע צייט מינימיזירן די קאסטן דערפון, טוהען מיר צושטופן אייער אדמיניסטראציע צו:
אנווייזן די פעדעראלע ענערגיע רעגולַאטָארי קָאמיסיע אז זיי זאלן אנווייזן די לאקאלע סיסטעם 

וזאמענ־ארבעט אויף די טראנספערירונג  אּפערעיטארס צו איינפירן ּפאליסיס וואס ערמוטיגן צ
סיסטעמען און וואס ציהען צו אינוועסטירונג אין די פלאנירונג און אנטוויקלונג פון ים־ווינט ענערגיע  

'סטן  31( ווי דערמאנט אין אייער אדמיניסטראציע'ס מערץ 2טראנספערירונג ווי שנעלער; 
טראכט נעמען צו טוישן פעדעראלע אמעריקאנע דזשַאבס פלאן מעלדונג, זאלט איר אין בא

רעגולאציע פראצעדורן אויף אזא אופן וואס וועט פארגרינגערן צו באקומען די קריטישע ערלויבענישן  
צו אונטערשטיצן די גלאטע קאנסטרוקציע פון אינפראסטראקטור צו טראנספערירן   USDOTפון די 

אויסקלארן פונקטליך וויאזוי די פראצעדור  צו   BOEM( אנווייזן  3ענערגיע פון די ים צום יבשה, און; 
צוזאמען וועלן די   פון באקומען א ּפערמיט פארן טראנספערירן אינפראסטראקטור צום ים גייט צו.

זאכן שטארק ארויסהעלפן די סטעיטס און די פעדעראלע רעגירונג צו אנטוויקלען א סיסטעם צו  
 ין צו די עלעקטריציטעט סיסטעם אויפן יבשה.אריבערברענגן די פלוס פון ווינט עלעקטריציטעט ארי

  
צו פאראויס רוקן ים־ווינט ענערגיע אין א   גיבן שטיצע פאר אנדערע ים אינדוסטריעס אן באניצער.

וועג וואס איז אחריות'דיג כלפי די אטמאספערע און פארזיכערט אז די ריינע ענערגיע קען לעבן זייט  
ים באניצער און קאמיוניטיס, אריינרעכענענדיג פישערלייט און   ביי זייט מיט די נאטורליכע רעסארסן,

די שבטים, טוהען מיר צושטופן די פעדעראלע רעגירונג צו איבערנעמען די לייצעס אויפן שטודירן די  



 

 

השפעות אויף די ארטיגע נאטורליכע רעסארסן און מינימיזירן די נעגאטיווע השפעות וואס זענען שוין  
אין צוגאב,   ן די פארגאנגענהייט אויף ים רעסארסן, פישעריי און לאקאלע קולטורן.געזעהן געווארן אי

פעלט זיך אויס געלטער און אויפמערקזאמקייט פון די אדמיניסטראציע צו שטיצן מיט געלט די  
קַאמערס דעּפארטמענט'ס סייענטיפישע סּורוועיס וואס באשטימען די צוטיילונג און רעגולאציע  

וועלכע ווערן דורכגעפירט דורך די נאציאנאלע ָאושענָאוגרעפיק און אטמאספערישע  )באזונדערס די
אדמיניסטראציע און דורך די נאציאנאלע ים פישעריי סערוויס(, נאכצומאכן אנדערע אינדוסטריעס אין  

 די מעקסיקאנע גָאלף וואו עס פעלט זיך אויס. 

  
מיר טוהען נאכאמאל אויסדרוקן אונזער דאנקבארקייט פאר אייער איבערגעגעבנקייט צו ים־ווינט  

מיר האפן אז די ווייסע הויז וועט אין באטראכט נעמען אין אננעמען די סטראטעגיעס אלץ א   ענערגיע.
ון  פריאריטעט און צוזאמענברענגען די באמיאונגען מיט די פארבינדענע פעדעראלע אגענטורן א

דערפאר קוקן מיר ארויס צו ארבעטן פון די נאענט צוזאמען מיט אייער אדמיניסטראציע צו   סטעיטס.
דורכשמועסן רעקאמענדאציעס פאר ספעציפישע אגענטורן אזוי ווי די אינדוסטריע הויבט זיך אן  

די  אויספארעמען, כדי מיר זאלן קענען מאקסימיזירן די לאקאלע און נאציאנאלע בענעפיטן פון 
 פרעצעדענטלאזע געלעגנהייט. 

  
 מיט דאנק,

 
 גאווערנאר ענדרו קָאומאו, ניו יארק 

 גאווערנאר טשַארלי בעיקער, קאמאנוועלט ָאוו מאסעטשּוסעטס 
 גאווערנאר נעד לעימָאנט, קאנעטיקוט

 גאווערנאר דזשענעט מילס, מעין 
 גאווערנאר לערי הָאוגען, מערילענד

 גאווערנאר קריסטאפער סּונונו, ניו העמּפשיר 
 גאווערנאר פיליּפ מוירפי, ניו דזשערסי

 גאווערנאר דעניעל מק־קי, רָאוד איילענד 
 גאווערנאר ראלף נָארטהאם, ווירדזשיניע 
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