
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/30/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

ּפעטה ניו יארק׳ און שַאמּפלעין  -גאווערנער האקול אנאנסירט ענדגילטיגע קאנטראקטן פאר ׳קלין
הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס צו ליפערן ריינע באנייאיגע ענערגיע פון אפסטעיט ניו יארק און קאנאדע  

 צו ניו יארק סיטי  
  

גרעסטע באנייבארע ענערגיע און טראנסמיסיע פראיעקטן אין ניו יארק סטעיט אין די פארלאפענע  
   יאר 50

  

ביליאן דאלער אין אלגעמיינע געזעלשאפטליכע בענעפיטן איבער׳ן סטעיט   7.4וועט ליפערן ביז 
 ארייינגענומען גרינהויז גאז רעדוקציעס און לופט קוואליטעט פארבעסערונגען  

  
ביליאן דאלער אין עקאנאמישע אנטוויקלונג   8.2הויכע קוואליטעט דזשאבס און  10,000ועט שאפן ו

 לענגאויס דעם סטעיט אריינגערעכנט אינוועסטירונגען אין קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן  
  

פראיעקטן   שָאר ווינט, ווערן -קאמבינירט מיט סטעיט׳ס ארויסשטעלונג פון ריינע ענערגיע און ָאף
ברענשטאף באניץ פאר עלעקטריציטעט מיט איבער  -ערווארטעט צו רעדוצירן די שטאט׳ס פאסיל

  2030פראצענט אין  80
  

פראצענט פון דער סטעיט׳ס   70פארשנעלערט פארשריטן צו דערגרייכן ניו יארק׳ס ציל איינצושאפן 
 עמיסיע גריד  -אויף א וועג צו א זערא 2030עלעקטרישע ענערגיע פון באנייבארע קוועלער ביז  

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און 

- ּפעטה ניו יארק על -( האט פינאליזירט קאנטראקטן מיט ׳קליןNYSERDAטוויקלונג אויטאריטעט ) אנ
( אינק.  USענערגיע סערוויסעס ) HQ( פראיעקט און CPNYּפעטה ניו יארק׳ )-סי׳ פאר איר ׳קלין-לע
(HQUS( פאר איר שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס )CHPE  ,פראיעקט צו ליפערן ריינע )

עלעקטרישע קראפט פון אפסטעיט ניו יארק און קאנאדע צו ניו  -באנייבארע סָאלַאר, ווינט און היידראָ 
סארטיגע באנייבארע ענערגיע און טראנסמיסיע פראיעקטן -איר-פון-יארק סיטי. דער סטעיט׳ס ערשט
עפיטן איבער׳ן ביליאן דאלער אין אלגעמיינע געזעלשאפטליכע בענ 7.4זענען ערווארטעט צו ליפערן ביז 

ביליאן  8.2סטעיט, אריינגענומען גרינהויז גאז רעדוקציעס און לופט קוואליטעט פארבעסערונגען, און 
דאלער אין עקאנאמישע אנטוויקלונג לענגאויס דעם סטעיט, אריינגערעכנט אינוועסטירונגען אין 

קאנטראקטירט פאר ניו   אומגינציגע קאמיוניטיס. די פראיעקטן, די גרעסטע טראנסמיסיע פראיעקטן
ברענשטאף באניץ פאר  -יאר, וועלן רעדוצירן דער שטאט׳ס פאסיל 50יארק סטעיט אין די פארלאפענע 

ווען צוזאמגערעכנט מיט די סטעיט׳ס ארויסשטעלן    2030פראצענט אין  80עלעקטריציטעט מיט איבער 
ארשנעלערן פארשריטן צו איבערשטייגן שָאר ווינט. די היינטיגע אנאנסמענט פ- פון ריינע ענערגיע און ָאף

פראצענט פון דער סטעיט׳ס עלעקטריציטעט צו קומען פון באנייבארע קוועלער   70ניו יארק׳ס ציל פאר 
עמיסיע גריד, ווי אנגעגעבן אין דעם קלימאט פירערשאפט און -אויפ׳ן וועג צו א זערא 2030ביז 

שטאט ניו יארק צו דערגרייכן איר אמביציעזע   עס וועט אויך העלפן דער  קאמיוניטי באשיצונג אקט 
 קלימאט צילן. 



  
עס איז קיינמאל נישט געווען וויכטיגער פאר ניו יארק, אין דער צייט וואס מיר שטייען אויס די ווירקונגען "

פון קלימאט ענדערונג און די עקאנאמישע און ענווייראנמענטאלע פארוויסטונג וואס עקסטרעמע וועטער  
די אנאנסמענט טוט נישט נאר  "  האט גאווערנער האקול געזאגט.  "נגען לאזן איבער,פאסירו

פראצענט פון ניו יארק סטעיט׳ס ענערגיע   70פארשנעלערן אונזער גאנג צו דערגרייכן די ציל פאר האבן 
צו קומען פון באנייבארע קוועלער, נאר מיר שאפן אויך שטאנדהאפטיגע דזשאבס, רעדוצירנדיג אונזער  

ברענשטאף, און פלאסטערן דעם וועג פאר ריינערע לופט און א געזונטערע  - נגעוויזנקייט אויף פאסילא
צוקונפט פאר אלע ניו יארקערס. איך שטאלציר מיך אז ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו פירן דעם לאנד  

ישפיל פון וואס עס  מיט אינאווירנדע ריינע ענערגיע איניציאטיוון און האט געשטעלט אן אלוועלטליכן בי
   "דארף געטון ווערן איבער קלימאט ענדערונג.

  
די היינטיגע אנאנסמענט איז אונטערגעהויבן דורך דער שטאט ניו יארק׳ס באשטעטיגונג אז עס וועט זיך 

אנשליסן מיט די לענדמארק אויסטיילונגען, צו ערמעגליכן די גרויסקייט פון די פראיעקטן און אין דער  
  1ייט שאפן דער געלעגנהייט צו רעדוצירן די קאסט ווירקונג פון די פראיעקטן מיט אומגעפער זעלבער צ

וועט אויך אנבאטן באנייבארע אייגנשאפטן פון די פראיעקטןן פאר   NYSERDAביליאן דאלער. 
פרייוויליגע קויפן, ענדליך ערמעגליכן פאר די פילע ניו יארק סיטי ארגאניזאציעס מיט אינטערעסע אין  

איבערטוישן אויף ריינע ענערגיע, אבער וואס האבן דאס נישט געקענט טון אויפ׳ן פלאץ צוליב  
   גען, צו גיין הונדערט פראצענט באנייבאר מיט קאנפידענץ.פראקטישע איינצוימונ

  
 2020( אקטאבער PSCאין יאנואר, ווי דירעקטירט דורך ניו יארק סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע׳ס )

איינלאדנונג, באקאנט  - יע פארשלאגארויסגעגעבן א באנייבארע ענערג NYSERDA, האט פארארדענונג 
גינציגן אופן צו  -, און געזוכט פראיעקטן וואס קענען אויף א פאראנטטווארטליכן און קאסט4אלס טיער 

ליפערן באנייבארע ענערגיע צו ניו יארק סיטי, א שטח פון די סטעיט וואס איז אנגעוויזן אויף 
וועלן די  PSCאוויליגט דורך דער אנצינד שאפונג. אויב ב- ברענשטאף-פארעלטערטע פאסיל

שעה׳ן פון ריינע ענערגיע פער  -מיליאן מעגעווַאט 18אויסגעוועהלטע פראיעקטן ערווארטעט צו ליפערן 
יאר, אדער איבער א דריטל פון ניו יארק סיטי׳ס יערליכע עלעקטרישע אויסניץ, פון א פארשידנמיניגע און  

לאנדיגע ווינט, סָאלַאר און -אריינגערעכנט אויפ׳ן באפעסטיגטע ריינע ענערגיע שאפונג פארטפעל
עלעקטרישע קראפט, אונטערגעשטיצט דורך ענערגיע סטָארעדזש, פון אפסטעיט ניו יארק און  -היידראָ 

שָאר ווינט  - קוועּבעק. קאמבינירן די פראיעקטן מיט די עקזיסטירנדע קאנטראקטירטע פארטפעל פון ָאף
עקט מיט ניו יארק סיטי מישט איבער דאס בלעטל אויף די שטאט׳ס  פראיעקטן וואס באהעפטן זיך דיר

ענערגיע היסטאריע, העכערן באפעסטיגקייט און פארלעסליכקייט און אין דער זעלבער צייט באדייטנד  
 פארבעסערן לופט קוואליטעט.  

  
אויב די גרעסטע שטאט אין דעם לאנד קען זיך פארלאזן אויף  " ּבלַאזיָא האט געזאגט,-מעיָאר ּביל דע

ריינע ענערגיע פאר ענערגיע קראפט, קען יעדעס פלאץ דאס טון. ניו יארק צייגט אז עס איז מעגליך צו  
ווָארמינג און קעמפן פאר קלימאט יוסטיץ דורך אינוועסטירן אין וואסער, ווינט, און  -באקעמפן גלאוּבעל

ברענשטאף, שאפן טויזנטער יּוניָאן דזשאבס, און בויען א  -יע. אזוי רעדוצירן מיר פאסילסָאלַאר ענערג
שטאנדהאפטיגע צוקונפט פאר אלע ניו יארקער. עס איז א היסטארישער טאג פאר אונזער שטאט און  

   "סטעיט.
  

זענען אפהענגיג  פאר באוויליגונג, און  PSCדי דאזיגע קאנטראקטן זענען אריינגעגעבן געווארן צו דער 
. די פעטיציע און 2022׳טן 7אין אן עפנטליכער קאמענטאר פעריאדע וואס לויפן ביז נאך פעברואר 

אונטער קעיס   וועבזייטלקאנטראקטן קען מען געפונען אויף דעם דעפארטמענט פון פובליק סערוויס׳ס 
אקטן וועלן באוויליגט , וואו קאמענטארן קענען אריינגעגעבן ווערן. אויב די קאנטר E-0302-15נומער  

באצאלונגען פאר יעדע פראיעקט בלויז נאכדעם וואס דער   NYSERDAווערן, וועלן זיך אנהייבן די  
פראיעקט האט פארשאפט אלע געפאדערטע פערמיטס און באוויליגונגען, האט געענדיגט  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2F2020%2FOctober-15-Order-Adopting-Modifications-to-the-Clean-Energy-Standard.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829926483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8EEbZ%2FG%2BdzEXTkx7Q%2BcjCy%2FDvJp%2BPysW1I%2Fp5SeFBU0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2F2020%2FOctober-15-Order-Adopting-Modifications-to-the-Clean-Energy-Standard.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829926483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8EEbZ%2FG%2BdzEXTkx7Q%2BcjCy%2FDvJp%2BPysW1I%2Fp5SeFBU0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2F2020%2FOctober-15-Order-Adopting-Modifications-to-the-Clean-Energy-Standard.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829926483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8EEbZ%2FG%2BdzEXTkx7Q%2BcjCy%2FDvJp%2BPysW1I%2Fp5SeFBU0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D15-e-0302%26CaseSearch%3DSearch&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829936439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=el%2BkmOrBqdqsekgLUQy1ZW4a00ZcX4OY09Xz1LVKFOU%3D&reserved=0


זיך אנצוהויבן אין קאנסטרוקציע, און ליפערט ענערגיע קראפט צו ניו יארק סיטי, וואס איז ערווארטעט 
 פראיעקט.   CPNYפאר דער  2027פראיעקט און  CHPEפאר די פולקאמע ערלויבטע  2025

  
NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO ,לויט יעדן מאס, איז די  "  דאריען עם. האריס האט געזאגט

ענדערנדע פארשאפונג צו פאראנטווארטליך ליפערן באנייבארע ענערגיע צו ניו יארק  -סטעיט׳ס שפיל
סיטי געווען א קלינגענדע ערפאלג, און די ענגילטיגן פון קאנטראקטן היינט צייכנט אן א גרויסע טריט 

עסטיגטע ענערגיע סיסטעם פאר אלע ניו  פאראויס אין שאפן א מער באלאנסירטע, פארלעסליכע אן באפ
יארקער. די מאסיווע גרינע ענערגיע אינפראסטרוקטור פראיעקטן, וואס וועלן שאפן גענוג ריינע  

עלעקטריציטעט צו באקרעפטיגן מיליאנען הייזער, וועלן ליפערן ריזיגע עקאנאמישע בענעפיטן און 
עלבער צייט רעדוצירן פארּפעסטיגונג און טויזנטער נייע דזשאבס איבער׳ן סטעיט און אין דער ז 

  "פארבעסערן לופט קוואליטעט אין אונזער מערסט היסטאריש אומבאשיצטע קאמיוניטיס.
  

פון טראנסמיסיע   CEOסאפי בראשו און דאן דזשעסאום,  CEOקוועבעק פרעזידענט און -היידרא 
טייל פון ניו יארק׳ס דרייסטע פלאן צו  מיר זענען פארעהרט צו זיין א " אנטוויקלער אינק. האט געזאגט,

און רעדוצירן שעדליכע קארבאן   — 2025ברענגען ריינע, פארלעסליכע ענערגיע צו ניו יארק סיטי אין 
עמיסיע און פארבעסערן לופט קוואליטעט אין אומגינציגע קאמיוניטיס און פארשנעלערן ניו יארק׳ס 

רויס צו באשעפטיגן מיט ניו יארק קאמיוניטיס דורך די  טראנזיציע צו א גרינערע צוקונפט. מיר קוקן א
PSC .פראצעס איבער די פילע ענווייראנמענטאלע און עקאנאמישע בענעפיטן פון דעם פראיעקט"   

  
רי׳,  -ּפעטה ניו יארק׳ פירער מייקל פאלסקי פון ׳אינווענערדזשי׳, דזשעף בלוי פון ׳ענערדזשי-׳קלין

-קלין׳" ן די ניו יארק סטעיט ּפַאווער אויטָאריטעט האט געזאגט,  און דזשאסטין אי. דריסקאל פו
פירן די -אין פאראויס NYSERDAּפעטה ניו יארק׳ שטאלצירט זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האקול און 

שאפן באנייבארע ענערגיע אינפראסטרוקטור פראיעקט וואס וועט פונדאמענטאל  -היסטאריע
טרישע גריד און פארבעסערן די לעבנס פון ניו יארקער לענגאויס דעם  טראנספארמירן ניו יארק׳ס עלעק

ניו יארקער  -באנייבארע, גענצליך-א גענצליך — סטעיט טראנסמיסיע און שאפונג -סטעיט. מיט נייע, אין
פירן א יושר׳דיגע טראנזיציע צו ריינע ענערגיע וואס וועט -מיר זענען שטאלץ צו פאראויס —צוגאנג 

ימאט קריזיס, פריאריטיזירן ענווייראנמענטאלע יוסטיץ און שאפן טויזנטער גרינע  באקעמפן די קל
   "דזשאבס אין ניו יארק.

  
קוועּבעק איינקויפן עלעקטריציטעט  -אלס א שטאנדטייל פון די לענדמארק פארהאנדלונגען, וועט היידרא

יטיס אין קוועּבעק, ווי אויך זיך פַארם, אנטוויקלט דורך די אינו קאמיונ-פון די פלאנירט אפוויאט ווינט
אנשליסן אין א שותפות מיט די מָאוהָאוק קאונסיל פון ׳קאהנאווא:קע׳ פאר געמיינזאמע באזיצונג פון די  

 ליניע אין קוועּבעק וואס וועט באהעפטן צו דעם שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס.  
  

והָאוק קאונסיל פון ׳קאהנאווא:קע׳ האט געזאגט,  דיער גרענד טשיעף פון מאָ -קאהסענענהאווע סקיי
קאהנאווא:קע׳ איז פארעהרט צו ווערן די געמיינזאמע אייגנטימער פון די טראנסמיסיע ליניע אויף די  ׳"

קאנאדישע זייט פון דעם גרעניץ וואס וועט ענדגילטיג צושטעלן גרינע באנייבארע ענערגיע צו ניו יארק  
ארבעטער געשפילט  -נע יארהונדערט האבן אונזער דרייסטע מָאוהָאוק אייזןסיטי. דורכאויס די פארלאפע

ליניע און די ארומיגע -אן אינטעגראלע ראלע אין דאס געבוי פון דעם ניו יארק סיטי הימל
-אינפראסטרוקטור. און מיר האבן איצט די געלעגנהייט דורך אונזער צוזאמענארבעטשאפט מיט היידרא

ערגיע וואס וועט געניצט ווערן אויפצולייכטן ניו יארק׳ס היסטארישע לענדמארקס  קוועּבעק צוצושטעלן ענ
   " און באנייען די בונדן וואס מיר מָאוהָאוקס האבן מיט דער שטאט ניו יארק.

  
NYSERDAוואס פראיעקטן פון אויסטיילונג  דער אין רעזולטירט האט  פארשאפונג ערפאלגרייכע ׳ס  

  אומגינציגע פון אינטערעסן די  אריינגערעכנט יארק,  ניו צו  ווערד בעסטע און העכסטע די ברענגען



  פראיעקטן די פון בענעפיטן הויפט אנטוויקלונג.  ארבעטסקראפט און בענעפיטן  עקאנאמישע   קאמיוניטיס,
   אריין: נעמען

  

ביליאן דאלער אין פובליק  4די פראיעקטן וועלן ליפערן ביז   באשיצן ניו יארק פאמיליעס: •
געזונטהייט בענעפיטן אלס רעזולטאט פון רעדוצירן אויסגעשטעלטקייט צו שעדליכע 

אריינגערעכנט אויסגעמיטענע פריצייטיגע טויטפעלער, רעדוצירטע   —פארּפעסטיגונגען 
   רבינדענע שפיטאל באזוכן, און פארלוירן ארבעטס טעג צוליב קראנקהייט.פא -אסטהמא

  

די פראיעקטן וועלן שאפן אומגעפער   מאסיווע עקאנאמישע טרייבער און דזשאב שאפונג: •
ביליאן דאלער אין   8.2פאמיליע אויסהאלטעוודיגע דזשאבס איבער׳ן סטעיט מיט  10,000

גען, און העלפן פארשנעלערן די סטעיט׳ס עקאנאמישע  עקאנאמישע אנטוויקלונג אינוועסטירונ
. די פראיעקט אנטוויקלער האבן אויך פארשפראכן צו אנגענומענע  19-אנטוויקלונג פון קאוויד

קוואליטעט, גוט באצאלטע  -וועידזש און פראיעקט לעיבאר אפמאכן צו פארזיכערן הויכע
 דזשאבס פאר ניו יארקער. 

  

די צוויי   פארשפראכענע אינוועסטירונגען אין אומגינציגע קאמיוניטיס:-דעוועלאפער •
מיליאן דאלער אין קאמיוניטי  460פראיעקטן פארשפראכן צו אינוועסטירן א סך הכל פון 

בענעפיט געלטער צו שאפן צוגאנגען צו גרינע ענערגיע דזשאבס,שטיצן פובליק געזונטהייט, 
- עסערונג פראיעקטן, רעאליזירן דאס אויפריכטן פון באשעפענישאוואנסירן קאפיטאל פארב 

ערטער, און פארבעסערן די ענווייראנמענטאלע ווירקונג פון די געביידעס אין אומגינציגע  -וואוין
  קאמיוניטיס.

  

אינאיינעם זענען די פראיעקטן ערווארטעט צו רעדוצירן גרינהויז   ענווייראנמענטאלע באשיצונג: •
יאר, דאס גלייכן פון  15מיליאן מעטריק טאן איבער די קומענדע  77אז מיט גאז ארויסל 

  אראפנעמען איין מיליאן קארס פונ׳ם ראוד אין דעם צייט אפשניט. 

  

פראגראם שאפט סיי באנייבארע ענערגיע און נייע טראנסמיסיע. עס    4די טיער קאסט גינציג:  •
סטרוקטור צו העלפן באשיצן קאסטומערס   RECאיז אויפגעשטעלט געווארן מיט אן אינדעקס 

קעגן אונטערגעשפרונגענע ענערגיע פרייזן כדי אז ווען עלעקטריציטעט פרייזן הייבן זיך וועלן די 
קאסט פון  REC  4פראגראם קאסטן פאלן. מיט אן ערווארטעטע דורכשניטליכע טיער  4טיער 

נמאל די פראיעקטן גייען אריין דאלער פער מעגעווַאט שעה פאר ביידע פראיעקטן, איי 28.29
  2אין אפעראציע, די דורכשניטליכע ּביל ווירקונג פאר קאסטומערס וועלן זיין אומגעפער 

דאלער פער חודש. אנאליז פון פראיעקט ספאנסירער וועלן   2פראצענט, אדער עטוואס איבער 
צו אויסדרוקן די  פארזעצן  PSCמעגליך פובליצירט ווערן און אריינגעגעבן אלס טייל פון די 

   פארנעם פון פאטענציעלע צוגאב בענעפיטן.

  
אויסמיידן, מינימיזירן און לינדערן  ליניעסאין צוגאב וועלן די נייע אונטערערדישע טראנסמיסיע  

- מינים און וואוין-ענווייראנמענטאלע שאדנס אריינגערעכנט די ווירקונגען אויף סענסיטיווע באשעפעניש
עסטיגט קעגן עקסטרעמע וועטער. ביידע פראיעקטן זענען פארלאנגט צו גיין דורך ערטער און זיין באפ

וואס וועט אריינרעכענען א פולקאמער איבערזיכט פון די נויט , ארטיקל זיבן פערמיט פראצעס׳ס PSCדי 
פאר די פראיעקט און סיי וועלכע ענווייראנמענטאלע ווירקונגען פון די זיצן, אויססטיליזירן, קאנסטרוקציע  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FTier-Four&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829936439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x4H%2BCLxWAQfohA2cjSQVZ%2BDrHf5KyChn9MUwal53c28%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.dps.ny.gov%2FW%2FPSCWeb.nsf%2F96f0fec0b45a3c6485257688006a701a%2Fa021e67e05b99ead85257687006f393b%2F%24FILE%2F19336071.pdf%2FArticle%2520VII%2520Guide%2520Web%252011-17%2520Final.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829946397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pUwp7wYkv%2FPz4HiugC9NeoYQeCPCoTPocvYk1tm70eM%3D&reserved=0


באקומען איר  האט CHPEאון אפעראציע פון הויפט טראנסמיסיע איינריכטונגען אין ניו יארק סטעיט. 
 פלאנירט צו באלד פייל׳ען פאר איר פערמיט.  CPNYערמיט, און  ארטיקל זיבן פ

  
פראיעקטן צוגעבן צו ניו יארק׳ס עקזיסטירנדע   CHPEאון  CPNYאויב באוויליגט, וועלן די 

סאלאר,   100פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע, געשאפן דורך קרוב צו -באפעסטיגטע פייפליין פון גרויס
מעגאוואטס פון ריינע   11,000באזירטע ווינט פראיעקטן אין סך הכל פון -באזירטע ווינט און ים -לאנד

גענוג צו באקרעפטיגן איבער פינף מיליאן ניו יארק וואוינונגען ווען פארענדיגט. דער   — ענערגיע 
מייל פון  250סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט ארויסצובויען נייע גרינע ענערגיע טראנסמיסיע, געפירט דורך 

אפגרעידס שוין אונטערוועגנס לענגאויס דעם סטעיט און פארשטערקערט דורך דער  נייע הויפט 
  60אויסטיילונג וועט ערמעגליכן פאר׳ן איצטיגן פייפליין פון באנייבארע ענערגיע צו באקרעפטיגן איבער 

 פראצענט פון ניו יארק׳ס עלעקטריציטעט פון באנייבארע ענערגיע נאכ׳ן אנהייבן די אפעראציעס.  
  

NYSERDA   וועט פארזעצן ווייטער אנצובאטן רעסורסן און אומזיסטע טעכנישע הילף צו העלפן ארטיגע
רעגירונגען פארשטיין וויאזוי צו פארוואלטן פאראנטווארטליכע ריינע ענערגיע אנטוויקלונג אין זייערע 

פירן ריינע ענערגיע,  טריט אנווייזונגען און מיטלען אויף איינצו-ביי-קאמיוניטיס, אריינגערעכנט טריט
 אריינגערעכנט ערלויבעניש פראצעסן, פראפערטי שטייערן, זיצן, זאונינג, און נאך.  

  
אלס דער פארזיצער פון דעם  " סענאטאר און ענערגיע פארזיצער קעווין פארקער האט געזאגט,
ויטיגע פאר נעמען נ NYSERDAסענאט קאמיטע אויף ענערגיע און טעלעקאמוניקאציעס, לויב איך  

שריטן צו פארזיכערן אז מיר טרעפן צו אונזער סטעיט׳ס ענערגיע צילן. דער דאזיגער איניציאטיוו לאזט 
  "וויסן אז אונזערע ריינע ענערגיע סטאנדארטן זענען ווירקליך און דערגרייכבאר.

  
אט  סענאטאר טַאד קַאמינסקי, פארזיצער פון דעם סענאט ענווייראנמענטאלע אפהיט קאמיטע, ה 

קלימאט ענדערונג שטעלט פאר אן ערנסטע דראונג צו אונזער סטעיט און דעם פלאנעט. דער  "געזאגט, 
קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט שטעלט פאר א בליק פון א צוקונפטיגע עלעקטרישע  

עם ציל. איך  עמיסיעס, אבער כדי דאס צו דערגרייכן דארפן מיר אקטיוו ארבעטן צו ד-גריד מיט זערא
׳ס דאריען העריס פאר נעמען די שריטן צו פריאריטיזירן  NYSERDAאפלאדיר גאווערנער האקול און 

   " דערגרייכן די סטעיט׳ס ענערגיע צילן.
    

מיט די " פארבאנד פאר ריינע ענערגיע ניו יארק עקזעקיוטיוו דירעקטאר ען רעינאלדס האט געזאגט,
ריט אין איינפירן איר אמביציעזע ריינע ענערגיע סטאנדארט, דאס מאל  פעטיציע נעמט ניו יארק נאך א ט 

עס איז    מיט א ספעציעלן בליק אויף צו ברענגען ריינע, באנייבארע עלעקטריציטעט צו ניו יארק סיטי.
ספעציעל גוטע נייעס ווען א נייע טראנסמיסיע פראיעקט שטיצט אויך די קאנסטרוקציע פון נייע ווינט און  

ר פראיעקטן אין אפסטעיט ניו יארק. עס איז אן אינוועסטירונג אין דזשאבס איצט און א סָאלאַ 
   "שטערקערע גריד אין דער צוקונפט.

  
  דזשולי טיגהע, פרעזידענטקע פון דער ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער, האט געזאגט,

פראצענט באנייבארע ענערגיע   70ניו יארק דארף נעמען גיכע שריטן צו דערגרייכן די סטעיט׳ס ציל פון "
 NYSERDAוישן קאנטראקטן צו 4און די היינטיגע אנאנסמענט פון דאס אונטערשרייבן טיער  2030ביז 

דער ניו יארק סטעיט   און דעוועלאפערס איז א גרויסע טריט פאראויס אונז צו האלטן אויף דעם ריכטונג. 
פירן דעם צוקונפט  -צו פאראויס 4ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער שטיצט הויפט איניציאטיוון ווי טיער 

- יארק סיטי׳ס אנגעוויזנקייט אויף די פאסילפון ריינע ענערגיע אין ניו יארק סטעיט און רעדוצירן ניו 
ברענשטאף אינפראסטרוקטור פון דער פארגאנגענהייט און אין דער זעלבער צייט באשיצן קאמיוניטיס 

   "און פארבעסערן לופט קוואליטעט לענגאויס דעם סטעיט.
  



ערליכע  סטוערט עף. גרוסקין, דער נאטור קאנסערוואנסי׳ס ניו יארק הויפט אפהיט און אויס
די נאטור קאנסערוואנסי אפלאדירט טריט גענומען דורך דער  "אנגעלעגנהייטן אפיציר, האט געזאגט, 

ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט היינט אין פייל׳ען איר פעטיציע בעפאר  
לטע פראיעקטן אונטער די  דעם פובליק סערוויס קאמיסיע זיך צו ציען אויף פאראויס אויף אויסגעוועה

. די פעטיציע איז א וויכטיגע טריט צו ניו יארק סטעיט ערפילן  4ריינע ענערגיע סטאנדארט׳ס נייע טיער  
איר קלימאט און ריינע ענערגיע צילן דורך בויען די ריינע ענערגיע עקאנאמיע, שאפן טויזנטער גוטע  

, פארלעסליכע ענערגיע און אין דער זעלבער צייט דזשאבס, און פארזיכערן אז ניו יארק סיטי האט ריינע 
   "וויכטיגע נאטורליכע אוצרות.- באשיצן אונזערע קריטיש

  
דעניעל זארילי, ספעציעלע ראטגעבער אויף קלימאט און שטאנדהאפטיגקייט ביי קאלומביע  

טיפע וויכטיגע צענדליג יאר צו דערגרייכן -דאס איז א קריטיש"  אוניווערסיטעט, האט געזאגט,
רעדוקציעס אין קארבאן פארּפעסטיגונג און אויסמיידן די מערסט קאטאסטראפישע ווירקונגען פון 

צו פארשאפן ריינע ענערגיע טראנסמיסיע  NYSERDAקלימאט ענדערונג. די היינטיגע שריטן דורך 
ז פארשפראכן צו  וויכטיגע טריט צו שטיצן יעדע פון אונז וואס אי-אריין אין ניו יארק סיטי איז א קריטיש

צו  NYSERDAמיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט  זערָא דורך עלעקטריזירונג.-דערגרייכן נעטא
עקספלארירן קאלומביע אוניווערסיטעט׳ס ראלע אין דערגרייכן דעם ציל, וואס שטיצט אונזער ארבעט  

די לופט אין אונזערע ארומיגע  אויסצוגלייכן די אוניווערסיטעט מיט די צילן פון דער פאריז אפמאך, רייניגן 
אלע א טייל פון  —ברענשטאף -קאמיוניטיס, און ברענגען א סוף צו דער וועלט׳ס עדיקשען צו פאסיל

   "אונזער אנטשלאסנקייט צו באפולמעכטיגן דעם קומענדיגן דור פון קלימאט פירער.
  

ציאנאלע ברודערשאפט פון  מייקל די. וועלש, אינטערנאציאנאלע וויצע פרעזידענט פון די אינטערנא
די אינטערנאציאנאלע ברודערשאפט  "( פון ניו יארק, האט געזאגט, IBEWעלעקטרישע ארבעטער )

׳ס באמיאונגען אין זייער NYSERDAפון עלעקטרישע ארבעטער פון ניו יארק פריידט זיך צו שטיצן 
- אויסגעטיילטע פראיעקטן, שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס און דער ׳קלין 4איינגעבן די טיער 

( פאר איבערזיכט, פובליק קאמענטארן  NY PSCעטה ניו יארק׳, צו דער פובליק סערוויס קאמיסיע )ּפ
באדייטנדע פארשריט אויף צו דערגרייכן די צילן פון    און באוויליגונג. די וויכטיגע פראיעקטן וועלן באזארגן

׳ס( מיט  GHGדער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט דורך רעדוצירן גרינהויז גאזן ) 
יאר. אין צוגאב זענען די פראיעקטן ערווארטעט צו    15מיליאן מעטריק טאן אין לויף פון די קומענדע  77

אויסהאלטעוודיגע דזשאבס, פילע פון וועלכע וועלן זיין מיט ניו יארק   פאמיליע 10,000שאפן איבער  
. די דאזיגע ארטיגע ניו יארק דזשאבס וועלן IBEWיּוניָאן קאנסטרוקציע טרעידס, אריינגערעכנט דער 

איינשפריצן ביליאנען דאלארען אין ארטיגע קאמיוניטיס לענגאויס די פראיעקטן׳ס וועגלעך און אין די  
ן נייע דזשענערעישען פראיעקטן. די אויסגעטיילטע פראיעקטן האבן זיך פארשפראכן צו ערטער פו

מיליאן דאלער אין קאמיוניטי בענעפיטן געלטער וואס וועלן באזארגן א וועגל פאר טויזנטער   400איבער 
דן טריט  ארבעטער אין מיטל קלאס דזשאבס. מיר קוקן ארויס צו שטיצן דעם וויכטיגן איניציאטיוו אויף יע

   "און שריט.
  

גערי לאבארבערא, פרעזידענט פון דער ניו יארק סטעיט געבוי און קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל,  
דאס איז ווידער נאך א וויכטיגע טריט פאראויס אין בויען צום ציל פון ניו יארק׳ס ריינע  " האט געזאגט,

אריערעס מיט בענעפיטן ווערן געשאפן אין ענערגיע צוקונפט, און פארזיכערן אז גוטע, מיטל קלאס ק
האנט מיט  -ביי-קלאס דזשאבס זענען שטענדיג געגאנגען האנט-דעם פראצעס. גוט באצאלטע, מיטל

וויאזוי ניו יארק ליפערט און שאפט איר ענערגיע קראפט, און מיר אפלאדירן גאווערנער האקול און  
NYSERDA ייענדע אנטשלאסנקייט צו די סטעיט׳ס  פאר זייער ווירקזאמען פירערשאפט און אנג

   "ארבעטנדע מענער און פרויען אזוי ווי די אמביציעזע פראיעקטן ציען זיך פאראויס.
  

ניו יארק סטעיט לעיּבָארערס ארגאניזירונג קאסע דירעקטאר דזשאן האטשינגס האט געזאגט,  
יזנטע מעגעווַאטס פון ריינע אונזערע מיטגלידער ארבעטן איצט אויף פראיעקטן וואס פארטרעטן טו"



באנייבארע ענערגיע לענגאויס ניו יארק סטעיט. די נעקסטע טריט איז צו פארזיכערן אז ענערגיע קען  
קעשענעס לענגאויס דעם סטעיט. פראיעקטן ווי למשל  -ווערן אריבערגעפירט און געניצט אין לאוד

CHPE כן און אויך שאפן טויזנטע קאנסטרוקציע ּפעטה ניו יארק׳ וועלן העלפן דאס דערגריי-און ׳קלין
דזשאבס וואס צאלן פאר ארבעטער די גייענדע וועידזש. מיר האבן גרויס האפענונג אז די פובליק 

   "׳ס פעטיציע.NYSERDAסערוויס קאמיסיע וועט גיך באוויליגן 
  

REBNY   ,רעסירן  אד" פארזיצער דָאגלעס דורסט און פרעזידענט דזשעימס וועהלאן האט געזאגט
אונזער קלימאט קריזיס פאדערט א צוגאנג וואס איז דרייסט, דורכגעטראכט, און א צוזאמענארבעט.  
ערפאלגרייך רעדוצירן קארבאן עמיסיע אין ניו יארק סיטי וועט נישט זיין מעגליך אן דאס אגרעסיווע 

ערנער האקול און  שאפן און טראנסמיסיע. מיר אפלאדירן גאוו-ארויסשטעלן פון באנייבארע ענערגיע
NYSERDA   פאר׳ן מאכן ניו יארק א נאציאנאלע פירער אין דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג דורך

נעמען א דרייסטע, דורכגעטראכטע און צוזאמענגעארבעטע צוגאנג וואס וועט העלפן דעם סטעיט 
   "ליפערן ווירקליכע רעזולטאטן אויף צו רעדוצירן עמיסיעס.

  
     וועגווייזיגע קלימאט פלאן- ס לאנד ניו יארק סטעיט׳

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 

וייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ו
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  2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר  -טע ציל פאר א זערא גרייכן איר פארלאנג

, 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  33ערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער אינוועסטירונגען צו פארשנעל
ביליאן   6.8פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, -גרויס 102דאלער אין 

 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער  1.8דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע, 
ביליאן דאלער אין   1.6ענערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער -זויבערע ביליאן דאלער פאר

NY  דזשאבס   158,000׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד
פראצענטיגער העכערונג אין דער   2,100, א 2020אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע סעקטאר אין 

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

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

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

 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185ענערגיע באניץ מיט 
  

 ### 
  
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | 
 

 זיך אויסשרייבן 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829946397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VTVXW3UkcOm3SgX4JKCLvkOZUjCs%2BfBZLkouGxMt1QI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC8930D8202AD3B9E8525879D005E5F3800000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceb306c4e6e9a4542021b08d9b4246381%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637738890829956350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tF%2Fmi%2FA9lR%2FofxtdCU2gnZU8fTujfE4pAXXzm%2BQzMJs%3D&reserved=0

