אויף תיכף ארויסצוגעבן23/9/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט  59מיליאן דאלערדיגע "קלין גרין סקולס" איניציאטיוו צו פארבעסערן
לופט קוואליטעט און רעדוצירן קארבאן עמיסיע אין פרי-קעי 12-סקולס
עדיוקעשען פירער קומען זיך צונויף אין הערבסט דורכצורעדן ריינע ענערגיע ,ענערגיע שּפאָ ר-
מיטלען ,און געזונטהייט לייזונגען פאר איבער  500סקולס אין אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס
שטיצט ניו יארק סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע צילן אין דער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי
באשיצונג אקט אריינגערעכנט אן  85פראצענטיגע רעדוקציע אין גרינהויז גאז ארויסלאז ביז 2050
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אלאקירט  59מיליאן דאלער פאר דער נייער ריינע גרינע סקולס
איניציאטיוו ,וועלכס צילט צו אוואנסירן לייזונגען דורך ריינע ענערגיע און ענערגיע שּפאָ ר-מיטלען וואס
וועט פארבעסערן אינעווייניגע לופט קוואליטעט און רעדוצירן עמיסיע פאר איבער  500פובליק און
פריוואטע פרי-קעי 12-סקולס אין אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט .אלס טייל פון
דער פראגראם וועט דער סטעיט צוזאמברענגען עדיוקעשען פירער דעם הערבסט ,אריינגערעכנט סקול
סופעראינטענדענטס ,אדמיניסטראטאר ,און עדיוקעיטערס ,צו אינפארמירן דעם איניציאטיוו וואס וועט
אוועקגעשטעלט ווערן אין אנהייב  2022צו אדרעסירן קלימאט יושר און שאפן פארבעסערטע און
געזונטערע לערנונג סביבות פאר סטודענטן .די מעלדונג שטיצט ניו יארק׳ס לאנד-וועגווייזיגע ציל פון א
 85פראצענט רעדוקציע אין גרינהויז גאז ארויסלאז ביז  .2050אונטער דעם קלימאט פירערשאפט און
קאמיוניטי באשיצונג אקט (קלימאט אקט).
"יעדעס קינד קומט זיך א ריינע און געזונטע לערנונג סביבה ,און דער דאזיגער נייער פראגראם וועט
העלפן דאס ליפערן פאר אונזערע סטודענטן ,עדיוקעיטערס ,און אדמיניסטראטארס אויף אזא אופן וואס
דאס שטעלט צו באדייטנדע רעזולטאטן און קענען איבערגעמאכט ווערן לענגאויס אונזער סטעיט ",האט
גאווערנער האקול געזאגט" .איך ווייס וויאזוי עס איז אויפצווואקסן אין א סביבה וואס מען שטייט אויס
נישט געזונטע לופט ,און מיר זענען שולדיג פאר אונזערע קינדער צו זיין בעסער ווי די פריערדיגע דורות
און צו פארריכטן די אומ׳יושר".
דער ׳קלין גרין סקולס׳ איניציאטיוו וועט ווערן אדמיניסטרירט דורך דער ניו יארק סטעיט ענערגיע
פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט ( ,)NYSERDAאון וועט צושטעלן טעכנישע ,פינאנציעלע ,און
יּומען ריסאָ רס שטיצע צו העלפן סקולס אין אונטערסערווירטער געגנטער אפצושאצן ,פלאנירן ,און
איינפירן ענערגיע שפארעוודיגקייט און ריינע הייצונג און קילונג פראיעקטן צו בענעפיטן די מערסט
באדערפטיגע ניו יארקערס.
דער איניציאטיוו וועט צושטעלן א ריי מיטלען ,אריינגערעכנט ּבענטשמאַ רקינג ,ענערגיע פארוואלטונג,
אינעווייניגע לופט קוואליטעט אפשאצונגען ,קאמיסיע שטיצע ,אריינציען סטודענט אין דער נושא פון
ריינע ענערגיע ,און פראפעסיאנעל דעוועלאפמענט געלעגנהייטן ארום ריינע ענערגיע און
אויסהאלטבארקייט ,ווי אויך צוויי רונדעס פארמעסטערישע אינצענטיוון פאר ריינע געביידע
פארבעסערונגען אין סקולס.

דער היינטיגער אנאנסמענט איז געמאכט געווארן דורך ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין ביי
ענריקא פערמי סקול אין יאנקערס.
"אויף צו לאנג האבן קינדער אין ניו יארק׳ס מערסט אונטערסערווירטע קאמיוניטיס געדארפט זיין
אומ׳יושר׳דיגע אויסגעשטעלט צו לאנג-אנגעהאלטענע לופט פארפעסטיגונג וואס פירט אפטמאל צו
אומפראפארציאנעלע בילדונג און געזונטהייט תוצאות ",האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער ברייען
בענדזשאמין" .היינט נעמט דער סטעיט נאך א באדייטנדע טריט אין אדרעסירן די אומגלייכקייטן מיט׳ן
איינפירן אונזער ׳קלין גרין סקולס׳ איניציאטיוו וואס וועט געבן סקול דיסטריקטס די פינאנצירונג און
רעסאָ רסן וואס מען דארף האבן אויף צוצושטעלן זיכערע און געזונטע קלאסרומס און געלעגנהייטן פאר
דזשאב אויסזוכן און וואוקס".
אויף צו שאפן א ידיעות-באזע וואס וועט העלפן איינפירן דעם פראגראם אין  ,2022וועט דער איניציאטיוו
צוזאמברענגען עדיוקעשען פירער דעם הערבסט דורכצורעדן געלעגנהייטן דורך דעם פראגראם מיט
ענערגיע-שּפאָ רן און קארבאן-רעדוצירן מומחים פון דער ׳געטינג טו זעראָ ׳ פארום NYSERDA ,און דער
׳ניו בילדינגס אינסטיטוט׳ ( .)NBIדער איניציאטיוו וועט אנבאטן פינאנצירונג פאר סערוויסעס וואס וועלן
העלפן סקולס אפשאצן ,פלאנירן ,און גרינגער מאכן ענערגיע רעדוקציע פראיעקטן ,ריינע ענערגיע
פראיעקטן ,און אינעווייניגע לופט קוואליטעט פראיעקטן און שטיצן געביידע דע-קארבאניזאציע
פראיעקטן .אין צוגאב וועט זיין צו באקומען פינאנצירונג צו שאפן פראיעקט-באזירטע אויסשול
געלעגנהייטן צו אוואנסירן ריינע ענערגיע קאריערע וועגן ,אינטערנשיפס און סקאלערשיפס פאר
סטודענטן און איינגעשטעלטע.
 NYSERDAפרעזידענט און  CEOדאריען מ .האריס האט געזאגט" ,דער פראגראם וועט העלפן
פארבעסערן סטודענט געזונטהייט און פראדוקטיווקייט דורך געבן בעסערע לופט קוואליטעט אין סקולס
און אין דער זעלבער צייט העלפן אדמיניסטראטארס רעדוצירן זייערע ענערגיע קאסטן דורך בעסערע
ענערגיע-שּפאָ רן מיטלען NYSERDA .איז באגייסטערט פאר דער געלעגנהייט זיך אריינצולייגן אין דעם
אינאיינעם מיט אונזערע עדיוקעשען און ריינע ענערגיע מיטארבעטער צו בויען דעם פראגראם אויפ׳ן
בעסטן אופן לטובת נישט נאר דעם היינטיגן דור פון סטודענטן און עדיוקעיטערס נאר אויך פאר די וואס
קומען אין דעם צוקונפט".
ניו יארק סטעיט האט איבער  6,000פובליק און פריוואטע קעי 12-סקולס וואס גיבן אויס אומגעפער 1
ביליאן דאלער אין יערליכע ענערגיע קאסטן ,וועלכס פראדוצירט אומגעפער  5.6מיליאן מעטריק טאנען
פון קארבאן דיאקסייד און אנדערע שעדליכע גרינהויז גאזן .אומגעפער  1,900פון די סקולס געפונען זיך
אין אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט.
סטעיט עדיוקעשען דעפארטמענט קאמישענער בעטי עי .ראזא האט געזאגט" ,יעדעס קינד קומט זיך
צו גיין אין סקול אין א בנין וואס איז זיכער ,געזונט ,און א צוציענדיגער בילדונג אטמאספערע .דורך
אינוועסטירן אין ריינע ענערגיע און ענערגיע-שּפאָ רעוודיגע לייזונגען פאר אונזער סקולס אין
אונטערסערווירטע סטודענטן אין די סקול געביידעס וועלן סטודענטן אין די סקולס געניסן ערשטהאנטיג
פון ענווייראנמענטאלע אויסהאלטבארקייט".
סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט-קאזינס האט געזאגט" ,אלס פירער פון דעם סענאט,
טוה איך לויבן גאווערנער האקול און  NYSERDAפרעזידענט און  CEOדאריען מ .האריס פאר דער
׳קלין גרין סקולס׳ איניציאטיוו .אינאיינעם וועלן מיר ארבעטן אויף צו פארבעסערן לופט קוואליטעט,
רעדוצירן עמיסיע ,און באשיצן אונזערע קינדער׳ס געזונט פאר פילע דורות אין דעם צוקונפט".

סענאט ענערגיע קאמיטע פארזיצער קעווין פארקער האט געזאגט" ,דער ׳קלין גרין סקולס׳
איניציאטיוו וועט פארזיכערן אז מיר שאפן א זיכערע סביבה פאר סטודענטן צו שטודירן דורך
פארבעסערן די אינעווייניגע לופט קוואליטעט אינערהאלב די סקול געביידעס .איך דאנק דעם
גאווערנער׳ס אפיס און  NYSERDAפאר׳ן מאכן סקולס אין אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס א
פריאריטעט וואו אסטהמא ראטעס זענען העכער צווישן סטודענטן .דאס איז א טריט אין דעם גוטן
ריכטונג ,בשעת מיר ארבעטן אויף צו פארזיכערן ענווייראנמענטאלע יוסטיץ פאר יעדן איינעם לענגאויס
דעם סטעיט".
סענאטאר שעלי ב .מייער האט געזאגט" ,אלס פארזיצערין פון דער עדיוקעשען קאמיטע ,אפלאדיר
איך גאווערנער קעטי האקול און  NYSERDAפרעזידענט און  CEOדאריען מ .האריס פאר׳ן
פארשפרעכן צו ארבעטן מיט עדיוקעשען סטעיקהאָ לדערס צו פארבעסערן אינעווייניגע לופט קוואליטעט,
רעדוצירן עמיסיע ,און פארשטערקערן אונזער אנטשלאסנקייט צו קלימאט פעסטקייט אין סקול געביידעס
לענגאויס ניו יארק סטעיט".
אסעמבלי ענערגיע קאמיטע פארזיצער מייקל קוסיק האט געזאגט" ,אין דער צייט וואס אונזערע
סטודענטן קערן זיך אום אין סקול איז זייער געזונטהייט און זיכערהייט אונזער העכסטע פריאריטעט.
טראצדעם וואס מיר פאקוסירן הויפטזעכליך אויף צו באשיצן סטודענטן פון קאוויד איז אבער העכסט
נויטיג אז מיר זאלן אויך ארבעטן אויף צו פארבעסערן לופט קוואליטעט אין אונזערע סקולס .רעדוצירן
עמיסיע און אינוועסטירן אין ענערגיע-שּפאָ רן מיטלען אין אונזערע סקול געביידעס וועט באשיצן דעם
וואוילזיין פון אונזערע סטודענטן און ביישטייערן צו אונזער אויפגאבע איבער׳ן סטעיט אויף צו דערגרייכן
אונזער אמביציעזע ענערגיע און קלימאט צילן".
אסעמבלי עדיוקעשען קאמיטע פארזיצער מייקל אר .בענעדעטא האט געזאגט" ,דאס איז א גרויסער
געווינס פאר די סקולס ,ענווייראנמענט ,און קינדער אין ניו יארק סטעיט .האפנטליך וועט דאס נאר זיין
דער אנהויב אין א נייע ריכטונג פאר׳ן סטעיט פאר א מער גרינעם און צוקונפט-פארגינצטיגע סביבה".
דר .עדווין עם .קוועזאדא ,סופעראינטענדענט פון יאנקערס פובליק סקול ,האט געזאגט",עס איז
נישט פארהאן עפעס וויכטיגער ווי א זיכערער און געזונטער שטודיר סביבה פאר סטודענטן און שטאב.
אויף דעם טוען מיר שטרעבן יעדן טאג אין יאנקערס .דאס קען ברענגען שוועריגקייטן ווען  88פראצענט
פון אונזער סקול זענען איבער  50יאר אלט און  33פראצענט זענען שוין הונדערט-יעריגע .די פאמיליעס
אין יאנקערס ,און ,דאס וויכטיגסטע ,די  27,000יאנקערס קינדער ,פון וועלכע  77פראצענט זענען
עקאנאמיש אומפארגינציגט ,נעמען אויף מיט פרייד דער געלעגנהייט צו פארשנעלערן נויטיגע
פארגעשריטענע ריינע און שפארעוודיגע ענערגיע לייזונגען אין אונזערע סקולס .מיר זענען דאנקבאר אז
ניו יארק סטעיט זוכט אויס מיינונגען פון עדיוקעיטערס אויף צו אנטוויקלען די לייזונגען אויף צו
פארבעסערן דער עדיוקעשען סביבה און ערמעגליכן פאר סטודענטן צו קענען בליען".
עדי באוטיסטא ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ניו יארק סיטי ׳ענווייראנמענטעל דזשאסטיס
עלייענס׳ ,האט געזאגט" ,פאראויס ציען גרינע און געזונטע סקולס אין אונטערסערווירטע און פראנט-
ליניע קאמיוניטיס איז א גרונטליכער שטאנדטייל פון אדרעסירן די תוצאות פון קלימאט ענדערונג און
דער געשיכטע פון אונטעראינוועסטירונג אין אונזער קאמיוניטיס און פארבעסערן די געזונט און
עדיוקעשען רעזולטאטן פאר אונזערע קינדער .מיר זענען באגייסטערט צו זעהן גאווערנער האקול און
איר אדמיניסטראציע הייבט אן צו אדרעסירן די געברויכן פון אונזערע קאמיוניטיס און מיר קוקן ארויס צו
ארבעטן מיט  NYSERDAאין דער אנטוויקלונג פון דעם איניציאטיוו".
מאריטסע סילווע-פארעל ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון  ,ALIGNהאט געזאגט" ,דער וועג צו ניו
יארק׳ס ערהוילונג מוז פריאריטיזירן אונזערע קינדער און זייער צוקונפט .דער פלאן צו אינוועסטירן אין

סאָ לאַ ר ּפענעל אינסטאלאציע און  HVACסיסטעמען אין סקולס וואס געפונען זיך אין אומפארגינציגסטע
קאמיוניטיס איז א טריט אין דעם גוטן ריכטונג .עס וועט פארבעסערן לופט קוואליטעט ,עדיוקעשען ,און
געזונט ,און אין דער זעלבער צייט שאפן קאריערע-אריענטירטע יוניאן דזשאבס פאר ניו יארקערס .מיר
אפלאדירן גאווערנער האקול׳ס פלאן אונז צו ציען נענטער צו גרינע און געזונטע סקולס".
דזשעף וואקראדט ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳קלימאט דזשאבס  ,NYהאט געזאגט" ,מיר זענען
דערפריידט צו זעהן דעם וויכטיגן טריט דורך  NYSERDAאיינצופירן ׳רעטראָ פיטס׳ און סאָ לאַ ר
ענערגיע ,פריאריטיזירן אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס ,און מיר קוקן ארויס אויף צו ארבעטן מיט דער
האקול אדמיניסטראציע צו פארזיכערן אז די פראיעקטן שאפן קאמיוניטי שטיצנדע ,פאמיליע-
אויסהאלטעוודיגע יוניאן דזשאבס און קאריערעסNYSERDA .׳ס איניציאטיוו קען זיין א מוסטער פאר
בעסטע-מהלכים פאר ענערגיע אונטערזוכונגען ,גאנצע-בנין רעטראָ פיטס ,און סאָ לאַ ר ענערגיע ,און
אינוועסטירן אין סקולס גיבט גענוי אזא געלעגנהייט .אויב מיר רעטראָ פיט׳ן אלע סקול געביידעס אין ניו
יארק סיטי ,צום ביישפיל ,אזוי ווי אונזער ׳קארבאנלאזע און געזונטע סקולס קאמפיין׳ טוט פארשלאגט,
קענען מיר שפארן פאר סקולס  70מיליאן דאלער יעדעס יאר אין ענערגיע קאסטן ,מאכן די סקולס
געזונטער און זיכערער פאר די יונגווארג און דער סקול קאמיוניטי ,און שאפן טויזנטע גוטע יוניאן
דזשאבס .עס איז אן ארבעט וואס יעדער איינער — יוניאנס ,עלטערן ,לערער ,סטודענטן ,קאמיוניטי
פירער — קען שטיצן".
ברייען סעטשניקי ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳אסאסיעשען פון סקול ביזנעס באאמטע NYS -׳
האט געזאגט" ,מיר זענען באגייסטערט וועגן די ׳קלין גרין סקולס׳ איניציאטיוו פארגעשטעלט היינט
דורך  .NYSERDAצושטעלן ריינע און אויסהאלטבארע איינריכטונגען איז א צענטראלער פונקציע פון די
ביזנעס פון עדיוקעשען .אונזערע מיטגלידער פארשטייען די וויכטיגקייט פון אינפראסטרוקטור,
איבערהויפט אין דיסטריקטן מיט פילע געברויכן ארום דעם סטעיט ,און פארבעסערן איינריכטונגען איז
שוין א לאנג-טערמיניגע פריאריטעט פון אונזער אסאסיעשען .מיר דאנקען  NYSERDAפאר געבן
געלעגנהייטן פאר אומפארגינציגסטע סקול דיסטריקטן ,און מיר האפן אז די ארבעט וועט זיין א מוסטער
פאר׳ן צוקונפט".
ראהווא גהירמאציאן ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳ּפוש באָ פעלאָ ו׳ ,האט געזאגט" ,קעטי האקול
זעהט אויס ווי זי פארשטייט ווי ברענענדיג דרינגענד עס איז ווען עס רעדט זיך פון אדרעסירן דעם
קלימאט קריזיס .מיר אפלאדירן דער גאווערנער און דער  NYSERDAטיעם פאר איינפירן א נייע
פראגראם וואס וועט געבן מיטלען אויף צוצופאסן און צו בויען באפעסטיגונג ארבעט אין לאָ ו-אינקאם,
פארנט-ליניע סקולס .עס וועט זיין קריטיש-וויכטיג צו האבן דורכזעהעדיגקייט ,פאראנטווארטליכקייט ,און
קאמיוניטי מיטארבעט אין דאס אויספלאנירן און איינפירן פראגראמען אויף דער לאקאלער שטאפל".
אין צוגאב צו דער דאזיגער באמיאונג ,וועלן סקולס מעגליך זיין בארעכטיגט פאר איצט-איינגעפירטע
סקול-פאקוסירטע ענערגיע-שּפאָ ר מיטלען און דע-קארבאניזאציע פראגראמען אריינגערעכנט די 12-P
סקולסּ :בענטשמאַ רקינג פראגראם 12-P ,סקולס :גרינע און ריינע ענערגיע לייזונגען פראגראם און ריינע
הייצונג און קילונג טעכנאלאגיע אונטערזוכונגען וואס זענען פארהאן אן קיין שום קאסטן פאר
בארעכטיגטע סקולס אפצושאצן דער אינסטאלאציע פון אונטערערדישע קוואל הייצונג פאמפס
( ,)GSHPלופט קוואל הייצונג פאמפס ( ,)ASHPאדער ׳וועריעבל רעפרידזשערענט פלאָ ו ()VRF
סיסטעמען NYSERDA .פריאריטיזירט אויך פארבעסערטע אינעווייניגע לופט קוואליטעט און
ענווייראנמענטאלע אויסהאלטבארקייט דורך בויען עלעקטריזירונג און ענערגיע-שּפאָ ר פארבעסערונגען
צו פארבעסערן געזונט אין א צאל פובליק און פריוואטע געביידעס לענגאויס דעם סטעיט דורך א
שותפות מיט דער ׳אמעריקאנער סאסייעטי פאר הייצונג ,קילונג ,און עיר קאנדישען אינזשינערן
(.)ASHRAE

געביידעס זענען איינע פון די גרעסטע קוועלער פון גרינהויז גאז ארויסלאז אין ניו יארק סטעיט ,און
אינטעגרירן ענערגיע עפעקטיווקייט און עלעקטריזירונג מאסנאמען אין עקזיסטירנדע געביידעס וועט
רעדוצירן קארבאן פארּפעסטיגונג און העלפן גרייכן מער-אויסהאלטעוודיגע ,געזונטערע ,און
באקוועמערע געביידעס — איבערהויפט אז קאוויד 19-מאכט אינעווייניגע לופט קוואליטעט אין סקולס
נאך וויכטיגער .דורך  NYSERDAאון יוטיליטי פראגראמען ,איבער  6.8ביליאן דאלער ווערט
אינוועסטירט צו דע-קארבאניזירן געביידעס לענגאויס דעם סטעיט .דורך פארבעסערן ענערגיע
שפארעוודיגקייט אין געביידעס און אריינשטעלן אויפ׳ן-פלאץ סטארעדזש ,באנייבארקייט ,און
עלעקטרישע אויטא טשארדזשינג אויסריכטונגען ,וועט דער סטעיט רעדוצירן קארבאן פארּפעסטיגונג און
דערגרייכן דער אמביציעזער ציל פון רעדוצירן אויפ׳ן-פלאץ ענערגיע אויסניץ מיט  185טריליאן  BTUביז
 ,2025וועלכע איז גלייך צו די ענערגיע קראפט פארלאנגט פאר  1.8מיליאן וואוינונגען ,וועלכע וועט
רעזולטירן אין נאך  1.8ביליאן דאלער אין סאציעלע און ענווייראנמענטאלע בענעפיטן.
פינאנצירונג פאר דעם איניציאטיוו וועט זיין צו באקומען דורך דער ראיאנישע גרינהויז גאז איניציאטיוו
( )RGGIאון דער סטעיט׳ס -10יעריגע  5.3ביליאן דאלערדיגע ריינע ענערגיע פאָ נד .מער אינפארמאציע
וועגן די געלטער קען מען געפונען אויף דער  NYSERDAוועבזייטל.
ניו יארק סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע קלימאט פלאן
ניו יארק סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-אגרעסיווער קלימאט און זויבערע
ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד ,רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע
ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו
יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד 19-פאנדעמיע .דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ דורך
דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו
גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא-עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר  ,2040אריינגערעכנט
דאס שאפן פון  70פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  ,2030און צו דערגרייכן קארבאן
נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע .עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער-אומדערהערטער
אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע ,אריינגערעכנט איבער  21ביליאן
דאלער אין  91גרויס-פארנעמיגע ענערגיע-איבערניץ פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט 6.8 ,ביליאן
דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע 1.8 ,ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע ,מער ווי 1
ביליאן דאלער פאר זויבערע-ענערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון ,און איבער  1.2ביליאן דאלער אין
 NY׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען .אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען איבער  150,000דזשאבס
אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע סעקטאר אין  ,2019א  2,100פראצענטיגער העכערונג אין דער
אויסגעשפרייטער סאלאר-ענערגיע סעקטאר זייט  2011און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען 9,000
מעגאוואטס פון ים-ווינט ענערגיע ביים יאר  .2035אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף
די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט  85פראצענט פון די  1990שטאפלען ביז ,2050
און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז כאטש  35פראצענט ,און מיט׳ן ציל פון  40פראצענט ,פון די
בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס ,און
אוואנסירן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס  2025ענערגיע-עפעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ-סייט
ענערגיע באניץ מיט  185טריליאן  BTUפון ענדע-באניץ געשפארטע ענערגיע.
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