
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/8/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
שָאר ווינט סופליי טשעין  -גרעסטער ניו יארק סטעיט ָאף -גאווערנער האקול אנאנסירט דער איינציג

 מיליאן דאלער צו שטיצן ׳סָאנרייז׳ ווינט פראיעקט   86פרייז פון 
  

אינוועסטירונג דורך ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ ביי ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳ ברענגט 
 ניופעקטשורינג ביזנעס צו ניו יארק קאמפאניס  קאנסטרוקציע און אייזן מע

  
 דזשאבס אין קאפיטאל ראיאן און מערב ניו יארק   230שאפט 

  
איינלאדנונג צו צילן באדייטנדע פארט  -שָאר ווינט פארשלאג-ָאף 2022ניו יארק׳ס 

 אינפראסטרוקטור און סופליי טשעין אינוועסטירונג 
  

שָאר ווינט ביז  -מעגאוואט פון ָאף 9,000זיגע ציל צו אנטוויקלען וועגוויי- שטיצט ניו יארק׳ס לאנד
2035  

  
שָאר ווינט סופליי טשעין -גרעסטער ָאף-גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער איינציג

שָאר ווינט פראיעקט.  -קאנטראקט געווינס אין ניו יארק סטעיט צו שטיצן די סטעיט׳ס ׳סָאנרייז ווינד׳ ָאף
ג צוזאמענארבעטער, האבן  ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳, ׳סָאנרייז ווינד׳׳ס אינאיינעם׳דיגע אנטוויקלונ

מיליאן דאלערדיגע סופליי טשעין קאנטראקט מיט ׳ריגס דיסטלער ענד  86אונטערגעשריבן אן 
בויען פונדאמענט שטאנדטיילן פאר ווינט טורבינעס ביי דעם ׳ּפָארט אוו  -קאמפאני, אינק.׳ צו פאראויס

ארבעט צו ניו יארק קאמפאניס וועלכע   קָאאימענס׳, ברענגנדיג קאנסטרוקציע און אייזן מעניופעקטשורינג
אויסהאלטבארע  -פאמיליע 230געפונען זיך אין דעם קאפיטאל ראיאן און מערב ניו יארק, און שאפנדיג 

איינלאדנונג אין  -שָאר ווינט פארשלאג - אין צוגאב, וועט דער סטעיט אנבאטן איר קומענדע ָאף דזשאבס. 
אינפראסטרוקטור און סופליי טשעין אינוועסטירונג צו ווייטער צו צילן באדייטנדע פארט   2022אנהייב 

היינטיגער   דער  טערמיניגע בענעפיטן פון דער אויפקומענדער אינדוסטריע. -מאקסימירן די לאנג
מעגאוואט פון  9,000וועגווייזיגע ציל צו אנטוויקלען לכל הפחות  -אנאנסמענט שטיצט ניו יארק׳ס לאנד 

 . 2035שָאר ווינט ביז -ָאף
  
מיליאן  86 דער נייער מיטארבעטשאפט פאר ניו יארק׳ס ׳סָאנרייז׳ ווינט פראיעקט וועט אריינגיסן"

דאלער אין ניו יארק׳ס עקאנאמיע וועלכס וועט דירעקט בענעפיטן ניו יארקער קאמפאניס און שאפן 
האט געזאגט   "קוואליטעט קאנסטרוקציע און פאבריצירונג דזשאבס אין ארטיגע קאמיוניטיס,-הויכע

מיר גייען זיין דרייסט אין דעם אופן וואס מיר דערגרייכן אונזערע קלימאט צילן און  " גאווערנער האקול.
איינלאדנונג וועט ניו יארק ווידעראמאל  -שָאר ווינט פארשלאג -ָאף 2022מיט אונזער קומענדער אנהייב 

   "א גרינע עקאנאמיע.  צייגן איר נאציאנאלע פירערשאפט אין דאס זיך פארשנעלערן צו
  

שָאר ווינט  - עס ָאף-דער אנטוויקלונג פון דער יו"ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין האט געזאגט, 
דור׳יגע געלעגנהייט וואס גיבט באדייטנדע עקאנאמישע און -אין- אינדוסטריע איז אן איינמאל

אין אויסניצן דער איצטיגער   ענווייראנמענטאלע בענעפיטן צו קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט.
מאמענט, שאפן מיר א נייע ארבעטסקראפט פון געניטע ארבעטער, וועלכס וועט קענען זיך פארמעסטן  



שָאר ווינט אינדוסטריע, און טרייבן ניו - גלאבאל און צוציען נייע סופליי טשעין ביזנעסער צו שטיצן דעם ָאף
  " יארק׳ס גרינע עקאנאמיע.

  
איז געמאכט געווארן דורך ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין היינט ביי א  דער אנאנסמענט  

פארקומעניש ביי דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳ און דער אפמאך שטעלט אוועק ניו יארק סטעיט אלס א  
הויפט קאנסטרוקציע און דזשאבס צענטער פאר דער ׳סָאנרייז׳ ווינט פראיעקט און פלאצירט דער ׳ּפָארט  

אימענס׳ צו זיין איינע פון די ערשטע פארטס אין די פאראייניגטע שטאטן צו ווערן מאביליזירט אוו קאָ 
עס  -שָאר ווינט פַארם דורך יו-פאר׳ן קאנסטרוקציע פון פארגעשריטענע גרונד שטאנדטיילן פאר אן ָאף

ר ׳ּפָארט אוו  ארטיגע יוניאן ארבעטער וועלן זיין באזירט ביי דע 115ארבעטער. עס איז ערווארטעט אז 
פארנעמיגע און ספעציעליזירטע שטאנדטיילן וואס זענען די  - קָאאימענס׳ צו בויען הונדערטער גרויס

פַארם׳ס טורבינע פונדאמענטן. די שטאנדטיילן, אין גרויסקייטן  -פונדאמענטאלע עלעמענטן פון דער ווינט 
ען אריין די פונדאמענט׳ס אינערליכע  פיס, רעכענ 40טאן יעדע איינס און א הייעך ביז  120ביז  12פון 

און אויסערליכע פלאטפארמעס, פלויטן, אייזענע לייטערס, קעידזשעס, און אנדערע הויפט טיילן וועלכע  
וועלן זיך באהעפטן צו די מָאנָאּפייל פאנדעישענס אויף וועלכע די ווינט טורבינע דזשענערעיטערס וועלן  

   זיין אוועקגעשטעלט. 
  

האריס, ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט און קלימאט  דאריען מ. 
- אין ניו יארק האבן מיר אלעמאל געוואוסט אז ָאף " פארזיצערין, האט געזאגט, -אקציע קאונסיל מיט 

ען  שָאר ווינט אנטוויקלונג מוז ארייננעמען א שטארקע סופליי טשעין צו פארזיכערן אז דער אינדוסטריע ק
שָאר ווינט אפמאכן מיט דעוועלאפערס זענען געאייגנט צו  -וואקסן און בליען. אונזערע ָאף

טראנספארמירן ניו יארק׳ס ּפָארט אינפראסטרוקטור און אין דער זעלבער צייט ארויסשעפן פון די געניטע  
ווי דאס ווערט   און מיר זעהן —פאבריצירונג סעקטאר וועלכס עקזיסטירט שוין לענגאויס אונזער סטעיט 

    " שָאר ווינט אינוועסטירונג ביי דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳.-אויפגעשטעלן מיט דער הויפט ָאף
 

שָאר׳ פון צפון אמעריקע, האט  -דעיוויד הארדי, טשיעף עקזעקיוטיוו אפיסער פון ׳אערסטעד ָאף 
אנהאלטנדע אינדוסטריע  - נגיר בויען א דאמעסטיק סופליי טשעין און שטעלן אוועק א לא מ"געזאגט, 

וואס וועט זיין דער שליסל צו דערגרייכן דעם לאנד׳ס ריינע ענערגיע און עקאנאמישע צילן. מיר ליפערן  
אויף אונזער צוזאג צו ברענגען טויזנטער נייער יוניאן דזשאבס צו ניו יארק דורך מיטארבעטן מיט 

ד׳ קאנסטרוקציע צענטער אין דעם קאפיטאל ראיאן,  ראיאנישע סופלייערס און פלאצירן דעם ׳סָאנרייז ווינ
וועלכס וועט צושטעלן צוטריט צו א געניטע ארבעטסקראפט און א פארלעסליכע ּפָארט פאר טראנזיט 

  "געברויכן.
  

דזשאו נאולען, פרעזידענט און טשיעף עקזעקיוטיוו אפיסער פון ׳עווערסָארס ענערדזשי׳, האט  
פמאך צייכנט אפ א קריטישע דערגרייכונג בשעת מיט זעצן פאר ווייטער צו דער היינטיגער א" געזאגט, 

ליפערן אויף אונזער צוזאג צו ברענגען דזשאבס, עקאנאמישע געלעגנהייטן, און גענוג ביליגע, רעניועּבל  
שָאר ווינט,  -ענערגיע פאר הונדערטער טויזנטער ניו יארקער וואוינונגען צו דעם עמפייער סטעיט. ָאף

ינגערעכנט אונזער ׳סָאנרייז׳ ווינט פראיעקט, וועט שפילן א הויפט ראלע אין שאפן א נייע און ריינע  ארי
ענערגיע צוקונפט פאר אלע ניו יארקער און העלפן באקעמפן די ערגסטע תוצאות פון קלימאט ענדערונג  

   "ועט געניסן דורות.און אין דער זעלבער צייט שאפן א נייע דאמעסטיק סופליי טשעין פון וועלכן עס ו
  

מיט׳ן אויספירן פון דעם קאנטראקט, וועלט ׳ריגס דיסטלער ענד קאמפאני׳, א פירנדע יוניאן 
קאנסטרוקציע לייזונגען פירמע מיט אפיסעס אין מאונט ווערנאן און סאודזשערטיס, ניו יארק, און טשערי  

אבריצירטע  פ-פאראויס-היל, ניו דזשערזי, סערווירן אלס דער גענעראל קאנטראקטאר צו בויען די פון
פונדאמענט שטאנדטיילן ביי דעם ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳. ביים ענדיגן וועלן די שטאנדטיילן  

פַארם  -שָאר ווינט-אריבערגעפירט ווערן אראפ דעם הודסאן טייך און ארויס צו דער ׳סָאנרייז ווינד׳ ָאף



, נ.י. ׳ריגס דיסטלער׳ איז  מייל מזרח פון מאנטאוק פאוינט 30ארט, אין פעדעראלע וואסערן אומגעפער 
 באזיצטע סובסידיערי פון ׳סענטורי גרופע, אינק.׳  -א גענצליך 

 
סטיווען זעמאיטאטיס דזר., פרעזידענט און טשיעף עקזעקיוטיוו אפיסער פון ׳ריגס דיסטלער׳, האט  

ירונג באזע  שָאר ווינט פאבריצ-עס ָאף- ׳ריגס דיסטלער׳ פריידט זיך צו האבן א חלק אין דער יו"געזאגט, 
מזרח. מיט  -און ביים סאמע פארנט פון דער אויפקומענדער ריינע ענערגיע אינדוסטריע אין דער צפון

יאר אין אפעראציע, שטאלצירן מיר זיך צו ברענגען אונזער געניטע יוניאן ארבעטסקראפט   100איבער 
פירן אונזער  -פאראויססארטיגע פראיעקט וועלכס וועט -איר-פון-און ארטיגע אינהאלט צו דעם ערשט 

ראיאן׳ס קלימאט צילן און ביישטייערן צו א ריינערע, מער אנהאלטבארע צוקונפט פאר אונזערע  
  "קאמיוניטיס.

  
אין צוגאב וועט דער ׳סָאנרייז׳ ווינט פראיעקט אינוועסטירונג שאפן באדייטנדע פאבריצירונג געלעגנהייטן  

ן גאר גוטע דזשאבס פאר ניו יארקער. געלעגנהייטן וועלכע פאר ארטיגע ניו יארקער קאמפאניס און שאפ
 ווערן געגעבן דורך דער אינוועסטירונג רעכענען אריין: 

סי׳, פון וועלסוויל, אין אלעגאני קאונטי, ניו יארק, און וועט פאבריצירן די  -על-׳ליונגסטראם על •
ס׳. דאס וועט שאפן לכל הפחות  אייזענע שטאנדטיילן און זיי ליפערן צו דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענ 

   דזשאבס אין מערב ניו יארק. 100

די קאנסטרוקציע ביי דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳ וועט ווערן געדעקט דורך א פראיעקט ארבעט  •
אפמאך. אין איינקלאנג מיט די דעוועלאפערס פארשפרעכונג, וועלן ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳  

אפמאך מיט דער גרעיטער קאפיטאל ראיאן געבוי און  פארהאנדלען א פראיעקט ארבעט
קאנסטרוקציע האנדלען קאונסיל, דעקנדיג אלע קאנסטרוקציע ארבעט אויסגעפירט ביי דעם  

   ּפָארט אין פארבינדונג מיט די פאראויסדיגע שטאנדטיילן דורך ׳ריגס דיסטלער׳.

אכן, אריינגערעכנט  געניטע פאכלייט פון ניו יארק׳ס געבוי און קאנסטרוקציע פ 115 •
באארבעטער,  -עלעקטרישענס, סטאליערס, צעמענט מעיסאנס, קארפארעיט אינזשינערן, אייזן 

לעיבארערס, און אנדערע וועלן מאביליזירט ווערן צו פאבריצירן די שטאנדטיילן ביי דער ׳ּפָארט 
 אוו קָאאימענס׳.  

רטיגע קאנסטרוקציע שטיצע,  פילע אנדערע ניו יארק געלעגנהייטן וועלן ארויסקומען פאר א •
פארבריצירטע    - טראנספארטאציע, איינריכטונגען, און מאטעריאל סופליי צו שטיצן די פאראויס

שטאנדטיילן פאר ׳סָאנרייז ווינד׳. די רעכענען אריין צעמענט סופליי, ארט שטיצע סערוויס,  
   איינריכטונגען, באלייכטונגען, און אויסריכטונגען.

  
׳ליונגסטראם׳ איז זייער " פעריס, ׳ליונגסטראם׳ פארוואלטונג דירעקטאר, האט געזאגט,מעט 

באגייסטערט פאר דער געלעגנהייט צו ארבעטן אינאיינעם מיט אונזערע צוזאמענארבעטער זיי צו העלפן  
ע שָאר ווינט פראיעקט אין ניו יארק. דאס איז גאר א וויכטיג-ערפאלגרייך דורכפירן דעם ערשטן ָאף

ברענשטאף  - דערגרייכונג אין אונזער קאמפאני סטראטעגיע צו דיווערסיפיצירן אונזער ביזנעס פון פאסיל
יאר, אריין אין דעם אויפקומענדן גרינע / רעניועּבל  98ענערגיע קראפט שאפונג דורכאויס די לעצטע 

   " שָאר ווינט ענערגיע קראפט שאפונג.-מארקעט פאר ָאף
  

מיליאן דאלערדיגע   1ערסָארס׳, אלס טייל פון ׳סָאנרייז ווינד׳, וועלן אויך אנהויבן א  ׳אערסטעד׳ און ׳עוו
ארבעטסקראפט טרענירונג איניציאטיוו אונטער די סטראטעגישע פירערשאפט פון דעם צענטער פאר  

עקאנאמישע וואוקס. דאס וועט שטיצן פראיעקט אקטיוויטעטן וואס שטיצן דער פראיעקט׳ס ברייטקייט,  
לפן העכערן דזשאב געלעגנהייט באוואוסטזיניגקייט און פארזיכערן אז ארטיגע איינוואוינער וועלן  הע

שָאר ווינט עקאנאמישע געלעגנהייטן, אריינגערעכנט באמיאונגען צו פריאריטיזירן  - האבן צוטריט צו ָאף
 פעאיגקייט טרענירונג און אויפנעמען פון אומגינציגע קאמיוניטיס.  

  



פון דעם צענטער פאר עקאנאמישע וואוקס, האט געזאגט,   CEOן, פרעזידענט און מארק איגע
׳סָאנרייז׳ ווינט פראיעקט ביי דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳ פארשטערקערט נאך מער ניו יארק׳ס "

שָאר ווינט שטאנדטייל צענטער, באהעפטנדיג די  -בארטן ָאף-קאפיטאל ראיאן אלס א הויפט מזרח
פאבריצירונג כוחות פון לאנג איילענד ביז מערב ניו יארק. אונזערע ּפָארטס אין אלבאני גיבן  סטעיט׳ס 

אזעלכע וואס ערמעגליכן פאר׳ן ראיאן צו פארווירקליכן די עקאנאמישע   — ווערטפולע אייגנשאפטן 
י האקול, די  אדאנק די בליק און שטיצע פון גאווערנער קעט ֿשָאר ווינט אינדוסטריע.-תוצאות פון דער ָאף

, און אינוועסטירונג דורך ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳,  NYSERDAאיבערגעגעבנקייט און מבינות פון 
גוט באצאלטע דזשאבס נאר אויך א שטערקערע, מער   100וועט דער ראיאן נישט בלויז האבן נאך  

   " אריייננעמיגע, און מער דיווערסיפירטע עקאנאמיע.
  

דענט פון סעילס און ביזנעס אנטוויקלונג ביי ׳קארווער קאמפאניס׳, האט  סטיווען קעלי, פרעזי
דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳ און ׳קארווער קאמפאניס׳ זענען שטאלץ זיך אנצושליסן מיט " געזאגט, 

דער ׳ּפָארט    ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ צו ברענגען ניו יארק סטעיט האנדל צו דער קאפיטאל ראיאן.
אימענס׳ זעצט פאר ווייטער צו זיין א קוואל פון דזשאב געלעגנהייטן און וואוקס פאר׳ן אפסטעיט  אוו קאָ 

עקאנאמיע, ניצנדיג דעם הודסאן טייך אלס דער אינטעגרירטע לייזונג וועלכס באהעפט די יבשה מיט׳ן  
   "ים.

  
( קאמישענער און  DECקאנסערוועישען )ניו יארק סטעיט דעפארטמענט ָאוו ענווייראנמענטעל 

גאווערנער האקול מאכט  "פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט, -קלימאט אקציע קאונסיל מיט
אויפלעבן אונזערע קאמיוניטיס איר העכסטע פריאריטעט. דער  - באקעמפן קלימאט ענדערונג און ווידער

ארלירן, און זי נעמט דרינגענדער שריטן צו  גאווערנער פארשטייט וואס מען האט דא צו פארדינען און פ
פארשנעלערן ניו יארק׳ס טראנזיציע צו א גרינע עקאנאמיע באקרעפטיגט דורך רעניועּבל ענערגיע. דער  

׳סָאנרייז׳ ווינט פראיעקט שטעלק אוועק דעם פונדאמענט פאר ניו יארק׳ס ריינע ענערגיע צוקונפט.  
קלימאט ענדערונג איז א שטארקע סטראטעגיע פאר באשיצן  שטעלן מענטשן צו די ארבעט צו באקעמפן 

  "דעם ענווייראנמענט און באקרעפטיגן אונזער עקאנאמיע.
  
טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעפיוטי   "עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט"

נדטייל פון ניו נויטיגער שטא -ריינע ענערגיע איז א העכסט" קאמישענער קעווין יוניס האט געזאגט,
יארק׳ס עקאנאמישע צוקונפט און דער פראיעקט וועט נישט נאר ברענגען באדייטנדע אינוועסטירונג צו  

דער קאפיטאל ראיאן, נאר עס וועט אויך פירן צו הונדערטער נייע גרינע דזשאבס און א ריינערע און  
   "גרינערע ניו יארק.

  
דאס איז א  " ענער ראבערטא רירדאן האט געזאגט, ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיש

-שָאר ווינט פראיעקטן אויף פאראויס. אלס מיט-וויכטיגער שריט אין ציען ניו יארק׳ס ָאף-קריטיש
פארזיצערין פון דער ׳דזשָאסט טרענזישען׳ אפעראטיווע גרופע, בין איך באגייסטערט צו זעהן די 

עניועּבל און ריינע ענערגיע קוועלער. אין צוגאב צו פארשריט וואס מיר מאכן אין אנטוויקלען ר
-פרעזערווירן אונזער ענווייראנמענט וועלן דזשאבס געשאפן דורך גרינע אינפראסטרוקטור שאפן הויכע

קוואליטעט קאריערעס פאר אלע ניו יארקער, איבערהויפט אונזערע אומגינציגע און  
   "אונטערפארטרעטענע טיילן פון דער באפעלקערונג.

  
די ריזיגע נייעס איז א געווינס  "עס סענאט מאיאריטעט פירער טשארלס אי. שומער האט געזאגט, - יו

פאר יעדן. עס איז א געווינס פאר אונזער ענווייראנמענט אז ניו יארק וועט ארויסציען פון דער גרויסער  
יאן עקאנאמיע אז אזא גרויסע  עס איז א געווינס פאר׳ן קאפיטאל רא שָאר ווינט.-אוצר פון רעניועבל ָאף

דזשאבס צו דער   230שטאנדטייל פון דער פראיעקט וועט דא צוזאמגעשטעלט ווערן, און צולייגן 
ארטיגער עקאנאמיע. און עס איז א געווינס פאר אונזערע מענער און פרויען פון ארגאניזירטע לעיבאר,  



מיט זייער אנטשלאסנקייט צו טוהן די אז ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ האבן פארגעזעצט ווייטער 
   "ארבעט אונטער א פראיעקט ארבעט אפמאך.

  
שָאר ווינט שטעלט פאר א ריזיגע געלעגנהייט - ָאף" קאנגרעסמאן פאול די. טאנקא האט געזאגט, 

ארויסצושטעלן ריינע ענערגיע און רעדוצירן פארּפעסטיגונג און אין דער זעלבער צייט הייבן ראיאנישע  
שאפן און עקאנאמישע וואוקס. דער היינטיגער אנאנסמענט וועגן דער מיטארבעטשאפט צווישן  דזשאב

׳סָאנרייז ווינד׳, דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳, און אפסטעיט ניו יארק ביזנעסער איז א וועגווייזיגע טריט צו  
רנט ון דער נייער  ציען אויף פאראויס אונזערע ריינע ענערגיע צילן און האלטן ניו יארק ביים פא

דאמעסטיק אינדוסטריע. מיינע קאנגראטולאציעס צו אלע וואס האבן א חלק אין דעם פראיעקט. איך  
- בלייבן ווייטער אנטשלאסן צו קעמפן אין קאנגרעס פאר פעדעראלע פאליסיס וואס וועלן פארזיכערן ָאף

צוקונפט און אז אונזער קאפיטאל   שָאר ווינט וועט שפילן א צענטראלע ראלע אין אונזער ריינע ענערגיע
ראיאן זעצט פאר ווייטער צו געניסן פון גרינערע ּפָארטס און דער אויפקומענדער אינדוסטריע׳ס דזשאב  

   "שאפונג פאטענציעל.
  

אלס פארזיצער פון דער סענאט ענערגיע און  "סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט, 
שָאר ווינט  -טעלעקאמוניקאציעס קאמיטע, בין איך ענטוזיאסטיש אז דער סטעיט׳ס ׳סָאנרייז ווינד׳ ָאף

פראיעקט וועט האבן די געלעגנהייט צו וואקסן. דער איניציאטיוו וועט באדייטנד העכערן אונזער  
קָאלער דזשאבס  -אפציעס, און אין דער זעלבער צייט שאפן גרין אלגעמיינע קוואל פון רעניועּבל ענערגיע 

דאס א ריזיגער געווינס פאר אונזער סטעיט, און איך אפלאדיר    פאר ניו יארק סטעיט איינוואוינער.
פאר זייער בליק און פירערשאפט, בשעת מיר ארבעטן צו באקעמפן  NYSERDAגאווערנער האקול און 

   " קלימאט ענדערונג.
 

אלס א קאפיטאל ראיאן סענאטארקע, בין איך  " טארקע מישעל הינטשי האט געזאגט,סענא
שָאר ווינט פראיעקט וועט דורכגעפירט ווערן דא  - אויסערגעווענליך שטאלץ אז ניו יארק׳ס גרעסטע ָאף

וט  ביי דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳, און צושטעלן פאר אונזערע קאמיוניטיס א דירעקטער ליניע צו נייע, ג
באצאלטע דזשאבס וואס וועט אונז פירן דירעקט צו א צוקונפט באקרעפטיגט דורך ריינע ענערגיע. דאס  

לעבנדיגע געלעגנהייט אוועקצושטעלן דעם קאפיטאל ראיאן אלס דער לאנד׳ס  - אין-איז אן א איינמאל
׳עווערסָארס   שָאר ווינט ענערגיע אינפראסטרוקטור, און איך דאנק ׳אערסטעד׳ און-צענטער פאר ָאף

ענערדזשי׳ פאר אנערקענען אונזער קאמיוניטי אלס א גרונטשטיין פון ניו יארק׳ס קאמף קעגן דעם  
   "קלימאט קריזיס.

  
׳סָאנרייז ווינד׳ איז ניו יארק סטעיט׳ס גרעסטע און  "מיטגליד פעטרישע פעהי האט געזאגט, -אסעמבלי 

און איך בין באגייסטערט אז א קאנטראקט איז דערגרייכט  שָאר ווינט איניציאטיוו,-וועגווייזיגע ָאף-לאנד
געווארן צו ברענגען איבער הונדערט גוט באצאלטע יוניאן און גרינע דזשאבס צו דער ׳ּפָארט אוו 

קָאאימענס׳ אין דער קאפיטאל ראיאן פאר דאס פאבריצירן פון ווינט טורבינעס. אזוי ווי ניו יארק זעצט 
עם סטאנדארט פאר אגרעסיווע און אמביציעזע קלימאט אקציע דורך דער  פאר ווייטער צו שטעלן ד

(, וועט ׳סָאנרייז ווינד׳ פארזעצן ווייטער CLCPAקלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט ) 
אונז צו ציען נאענטער צו אונזער עמיסיע צילן און אין דער זעלבער צייט בויען א שטארקערע און גרינערע  

און אלע מיטארבעטער וואס   NYSERDAע פון דער צוקונפט אין דעם פראצעס. איך לויב עקאנאמי
האבן א חלק דערין און וועלכע זעצן פאר ווייטער צו פארווירקליכן דעם פראיעקט׳ס פולקאמע  

  " פאטענציעל.
  

איך בין דאנקבאר פאר די ארבעט פון דער  " מיטגליד דזשאן מעקדאנעלד האט געזאגט,-אסעמבלי 
אין בויען אויף דער שטארקער יסוד פון ווינט ענערגיע פארשריטן וואס מען  NYSERDAגאווערנער און 

האט אנגעהויבן ביי דער ּפָארט פון אלבאני. אין צוגאב איז דער איניציאטיוו נאך א מאסנאם וואס וועט  
פירן די צילן פון א געזעץ וואס איך האב געשטיצט, דער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי -פאראויס



אנהאלטבארע  -יצונג אקט, און דער באמיאונג וועט אונז ברענגען איין טריט נאענטער צו א מערבאש
אנאנסמענט וועט פירן צו מער גוטע דזשאבס אין אונזערע קאמיוניטיס און   דער היינטיגער צוקונפט.

ווינ)ד(  -ינ)ד(בענעפיטן דעם ראיאן פון סיי עקאנאמישע און סיי ענווייראנמענטאלע הינזיכטן. א אמת׳ער וו
   "פאר יעדן!

  
דער היינטיגער אנאנסמענט איז  " אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו דעניעל פי. מעקאוי האט געזאגט, 

ווייטער באשטעטיגונג אז אלבאני קאונטי און ניו יארק׳ס קאפיטאל ראיאן וועט זיין א נאציאנאלע צענטער  
שָאר ווינט אינדוסטריע. איך לויב גאווערנער האקול פאר די שריטן וואס זי האט  -עס ָאף-פאר דער יו

יזן צו טרעפן צו ניו יארק סטעיט׳ס אגרעסיווע רעניועּבל  גענומען און די פירערשאפט וואס זי האט געוו
ענערגיע צילן. דער פראיעקט איז א קריטישער טריט אין אונזער קאמף אפצוהאלטן קלימאט ענדערונג  

אנהאלטנדע השפעה אויף אונזער עקאנאמיע און אונזער יוניאן ארבעטסקראפט.  -און וועט האבן א לאנג
עמען ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ צו אלבאני קאונטי און איך גראטוליר  איך בין באגייסטערט אויפצונ

  " דעם ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳ אויף דער באגייסטערנדע פראיעקט.
  

- ניו יארק בויט א בליענדער און לאנג" אלבאני קאונטי לעגיסלאטאר וויליאם קלעי האט געזאגט, 
לויב ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ פאר זייער שָאר ווינט אינדוסטריע. איך -אנהאלטנדע ָאף

אנטשלאסנקייט און באמיאונגען צו העלפן פירן דעם וועג אין ארבעטן צו פארזיכערן אריייננעמיגקייט און 
מאקסימיזירן די פאזיטיווע פאטענציעל פון דער אונטערנעמונג אין א דורכגעטראכטע און באדייטנדע  

נזער ארבעטסקראפט. אלס רעזולטאט פון א פרעצעדענטלאזע  אופן פאר אלע שטאנדטיילן פון או
אלוועלטליכער פאנדעמיע, זענען אינוועסטירונגען אין ארבעטסקראפט טרענירונג קיינמאל נישט געווען  

שָאר ווינט  - וויכטיגער פאר אונזערע קאמיוניטיס, אונזער פאלק, און אונזער עקאנאמיע. אזוי ווי דער ָאף
ייטער וואקסן, ווילן מיר זיכער מאכן אז דער אינדוסטריע באשעפטיגט באזייטיגטע אינדוסטריע וועט וו

שָאר ווינט טרענירונג, דזשאב  -קאמיוניטיס און אונטערסערווירטע טיילן פון דער באפעלקערונג פאר ָאף
  "און עקאנאמישע געלעגנהייטן.

  
ן קאנסטרוקציע האנדלען  גערי לאבארבערא, פרעזידענט פון דער ניו יארק סטעיט געבוי או

׳סָאנרייז ווינד׳׳ס ריזיגע עקאנאמישע און דזשאבס אפמאך באשטעטיגט "  קאונסיל, האט געזאגט,
ווידעראמאל אז דער אנהאלטבארע עקאנאמיע קען זיין דער נייער פראנטיער פון גוטע יוניאן דזשאבס.  
מיט קאנסטרוקציע ביי דעם ּפָארט געדעקט דורך א פראיעקט לעיבאר אפמאך, וועלן איבער הונדערט  

ארבעטנדע פאכלייט פירן דעם וועג פאראויס אויף צוזאמצושטעלן דער יסוד פון דער  -וערפון אונזערע שו
וויכטיגער פארבינדונג צו דעם צוקונפט פון ניו יארק׳ס אינפראסטרוקטור. מיר זענען שטאלץ  -קריטיש

- טמיטצוארבעטן מיט ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ צו בויען א ענערגיע סופליי טשעין וואס איז העכס
נייטיג צו טרעפן צו דער סטעיט׳ס אמביציעזע ריינע ענערגיע צילן און צו שאפן מיטל קלאס קאריערעס  

  " מיט בענעפיטן אין דער אויסהאלטבארע עקאנאמיע.
  

דאס איז גענוי די סארט  " פרעזידענט מאריא סילענטא האט געזאגט,  AFL-CIOניו יארק סטעיט 
צו אדרעסירן קלימאט ענדערונג. עס וועט שאפן גוטע יוניאן   אינוועסטירונג וואס מיר דארפן אויף

קלאס און אין דער  -געניטע ארבעטסקראפט צו העלפן וואקסן דעם מיטל -דזשאבס ניצנדיג א העכסט
   "זעלבער צייט אויספלאסטערן דעם וועג צו מאכן ניו יארק א פירער אין דער ריינע ענערגיע אינדוסטריע.

  
ער קאפיטאל ראיאן פרעזידענט פון געבוי און קאנסטרוקציע האנדל פון  מייק לייאנס, גרעיט

אין נאמען פון דער גרעיטער קאפיטאל ראיאן געבוי און קאנסטרוקציע  ", האט געזאגט, NYגרעיטער 
יוניאן קאנסטרוקציע ארבעטער, זענען מיר אינגאנצן איבערגענומען  20,000קאונסיל און אונזער איבער 

שקייט וועגן דער אנאנסמענט ביי דער ׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳. דאס אוועקדרייען זיך פון  מיט ענטוזיאסטי
ברענשטאף צו רעניועּבל ענערגיע האט זיך איבערצייגט צו זיין א מאסיווער אונטערנעמונג פאר  -פאסיל

יר אלע אונזערע אפיליאטן, אבער מיט אזעלכע שותפים ווי ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ זענען מ 



קאנפידענט אז אונזערע מיטגלידער וועלן שטענדיג האבן געלעגנהייטן צו דינען א גוטן געהאלט, האבן  
פולקאמע און קאמפרעהענסיווע העלט אינשורענס, און קענען רעטייערן מיט כבוד מיט א געזונטע 

באאיינפלוסן פענסיע. דער אינוועסטירונג וועט זיין טראנספארמירנד פאר׳ן גאנצן ראיאן און וועט 
    " אינפראסטרוקטור און פארברייטערונג לענגאויס דעם סטעיט.

 
דער  " , האט געזאגט, NYדזשעף וואקראדט, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון קלימאט דזשאבס 

היינטיגער אנאנסמענט פארטרעט א וויכטיגע טריט צו א ריינע ענערגיע עקאנאמיע וואס ארבעט פאר  
שָאר ווינט  -יארק. עס איז גאר גוט צו זעהן די סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו ָאףיעדן איינעם דא אין ניו 

ענערגיע קראפט צו שאפן די גוטע ארטיגע יוניאן דזשאבס, און דאס איז גענוי די סארט דעוועלאפמענט  
ע  אינוועסטירונגען אין ריינ —וואס מיר דארפן האבן אויף פארצוזעצן ווייטער זיך צו ציען אויף פאראויס 

אויסהאלטבארע  -אויסהאלטבארע, קאמיוניטי -ענערגיע אינפראסטרוקטור וואס שאפט גוטע, פאמיליע
   "יוניאן דזשאבס פאר ניו יארקער איינוואוינער.

 
עדריענע עספאסיטא, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון סיטיזענס קאמפיין פאר דער ענווייראנמענט האט  

נישט    וויכטיג און דערהייטערנד! -איבערפירן אונזער ענערגיע אינפראסטרוקטור איז קריטיש"  געזאגט,
שָאר ווינט ענערגיע קראפט באקעמפען קלימאט ענדערונג און רעזולטירן אין ריינערע לופט  - נאר וועט ָאף

שָאר ווינט  - ָאףאנטוויקלען א סופליי טשעין פאר   באצאלטע דזשאבס. -נאר עס וועט אויך ברענגען גוט
וואס שטעלט ניו יארק׳ס טאלאנטפולע איינוואוינער צו די ארבעט וועט אונטערהייבן אונזער עקאנאמיע  

ניו יארק רעדט נישט נאר פון א גרינע עקאנאמיע, נאר מיר בויען   און סטימולירן עקאנאמישע וואוקס.
פאר   NYSERDAר טיעם ביי קאנגראטולאציעס פאר גאווערנער האקול און דע  איינס נאכדערצו.

   "שָאר ווינט און גרינע דזשאב שאפונג.-איינפירן זייער בליק פון ָאף
  

ען רעינאלדס, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער עלייענס פאר ריינע ענערגיע ניו יארק, האט 
גע נייעס פון שָאר ווינט ענערגיע קראפט לאזט זיך אין גאנג אין ניו יארק, און די היינטי-ָאף"  געזאגט,

אויסהאלטבארע דזשאבס   -׳סָאנרייז ווינד׳ צייגט אז מיט גייען אין גוטן ריכטונג צו שאפן נייע, פאמיליע
אין ּפָארט קאמיוניטיס און אין דער זעלבער צייט נאכיאגן ריינערע לופט און ענערגיע. קאנגראטולאציעס  

  " אימענס׳ אויף די געוואונשענע נייעס!, און דער ׳ּפָארט אוו קאָ NYSERDAצו ׳סָאנרייז ווינד׳, 
  

  דזשולי טיגהע, פרעזידענט פון ניו יארק סטעיט ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער, האט געזאגט, 
שָאר ווינט אינדוסטריע און  - אנהאלטנדע ָאף-ניו יארק שטייט אויפ׳ן שוועל פון בויען א בליענדע און לאנג"

ז ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ פירן דעם וועג. דאס באניץ פון דער  מיר זענען באגייסטערט צו זעהן א
׳ּפָארט אוו קָאאימענס׳ צו בויען שטאנדטיילן פון דער ׳סָאנרייז׳ ווינט פראיעקט וועט נישט נאר  

פארשנעלערן אונזער טראנזיציע צו רעניועּבל ענערגיע, נאר עס וועט אויך שאפן הונדערטער גרינע  
זשאבס, און אינוועסטירן מיליאנען אין ניו יארק. מיר אפלאדירן ׳סָאנרייז ווינד׳ פאר  דזשאבס, יוניאן ד

דער וויכטיגער טריט פארווערטס און פאר זייער אנטשלאסנקייט צו שאפן א ריינע ענערגיע צוקונפט פאר  
   "ניו יארק.

  
דער היינטיגער  " גט, שָאר ווינט עלייענס דירעקטאר דזשאו מארטענס האט געזא-ניו יארק סטעיט ָאף

שָאר ווינט איז א ווירקליכער, און ניו יארקער  -אנאנסמענט איז א ריכטיגע באווייז אז דער צוזאג פון ָאף
איינוואוינער וועלן געניסן דערפון פון לאנג איילענד ביז מערב ניו יארק. די אינוועסטירונגען וועלן העלפן  

  -אויסהאלטבארע דזשאבס, און ווידער -ן פאמיליעבויען אונזער דאמעסטיק סופליי טשעין, שטיצ
וויכטיגע ראלע וואס דער קאפיטאל ראיאן׳ס ּפָארטס וועלן שפילן אין דער  -באשטעטיגן די קריטיש

   "טראנזיציע צו א ריינע ענערגיע צוקונפט.
  

ר אלס טייל פון דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט׳ס ערשטע
איינלאדנונג, האט ניו יארק סטעיט אויסגעוועהלט ׳סָאנרייז ווינד׳,  - פארשלאג 2018פארמעסטערישע 



מייל מזרח פון מאנטאוק   30פַארם וואס וועט זיך געפונען איבער -מעגאוואט ווינט 924וועלכס איז א  
ערווארטעט  פַארם -, מיט׳ן ווינט2023קאנסטרוקציע איז ערווארטעט זיך אנצוהייבן אזוי פרי ווי  פאוינט. 

   .2025צו זיין פולקאם אפעראציאנעל אין 
  

 .  דאשָאר ווינט פראגראם קען מען טרעפן -וועגווייזיגע ָאף-מער אינפארמאציע וועגן ניו יארק׳ס לאנד
  

 וועגווייזיגע קלימאט פלאן  - ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 
  

אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד
ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע 

ע׳ אין דער צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמי
פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ דורך   19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד

דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו  
, אריינגערעכנט  2040עקטאר ביים יאר  עמיסיע עלעקטריק ס-גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא 

, און צו דערגרייכן קארבאן 2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  70דאס שאפן פון 
אומדערהערטער  -נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער

ביליאן  21ריינגערעכנט איבער אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע, א
ביליאן   6.8איבערניץ פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, -פארנעמיגע ענערגיע-גרויס 91דאלער אין 

 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, מער ווי  1.8דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע, 
ביליאן דאלער אין   1.2ציאטיוון, און איבער ענערגיע טראנספארטאציע איני-ביליאן דאלער פאר זויבערע

NY  דזשאבס   150,000׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען איבער
פראצענטיגער העכערונג אין דער   2,100, א 2019אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע סעקטאר אין 

 9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011ענערגיע סעקטאר זייט - אויסגעשפרייטער סאלאר 
. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף  2035ווינט ענערגיע ביים יאר -מעגאוואטס פון ים

, 2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון די  85די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 
פראצענט, פון די   40ן פראצענט, און מיט׳ן ציל פו  35און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז כאטש 

צו אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס, און  ווערן צוגעטיילט בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע אינוועסטירונגען 
סייט - עפעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ -ענערגיע  2025פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס  אוואנסירן

 פארטע ענערגיע.  באניץ געש-פון ענדע BTUטריליאן  185ענערגיע באניץ מיט 
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