
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/17/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גיגַאווַאטס פון   10גאווערנער האקול אנאנסירט נייע סיסטעם צו אנקומען צו צום ווייניגסטנס צו 
   2030אויסגעשפרייטע סאלאר ביז  

  
  ניו יארקע היימער יערליך  700,000גענוג פאר עלעקטריציטעט פון נאך כמעט 

  
אונטערנעמונג און  NY-Sunשלאגט פאר ברייטע פלאן צו פארברייטערן סטעיט'ס ערפאלגרייכע 

  פארמערן צוטריט צו סאלאר פאר ניו יארקער
  

נאך   6,000ביליאן דאלאר אין פריוואטע אינוועסטירונגען, שאפן  4.4ערווארטעט צו ברענגען בערך 
טן אין פראיעקטן פון העכער פון איין  מיט ערשטע קאנווענציאנאלע געהאל –סאלאר דזשאבס 

פראצענט פון בענעפיטן זאלן אנקומען צו שוואכערע   40מיט א ציהל אז   –( MWמעגַאווַאט )
קאמיוניטיס ווי באשטימט לויט באטרעפנדע געזעצן און פאר ניו יארקער מיט נידעריגע ביז  

 מיטלמעסיגע איינקונפט 
  

  70שטיצט סטעיט'ס קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ ציהל צו אויפטרייבן  
  2030פראצענט פון סטעיט'ס עלעקטריציטעט פון ריינע קוועלער ביז 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א סיסטעם פאר די סטעיט צו עררייכן צום ווייניגסטנס צען  

גענוג צו צושטעלן עלעקטריציטעט   — 2030יסגעשפרייטע סאלאר )זון ענערגיע( ביז גיגַאווַאטס פון או
היימער. די פלאן איז אריינגעגעבן דורך די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און   700,000פאר כמעט 

 ,New York State Energy Research and Development Authorityאנטוויקלונג אויטאריטעט )
NYSERDA )( און דורך די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון פובליק סערוויסDepartment of Public 

Service, DPS( צו די פובליק סערוויס קאמיסיע )Public Service Commission, PSC  פאר פובליק )
קאמענטארן און באשטעטיגונג, און עס שלאגט פאר א ברייטע סטראטעגיע צו פארברייטערן די סטעיט'ס  

זון( אונטערנעמונג צו ווערן איינס פון די גרעסטע און ברייטסטע   -)ניו יארק  NY-Sunערפאלגרייכע 
סאלאר פראגראמען פון דעם סארט אינעם לאנד, העלפנדיג צו פארמערן צוטריט צו סאלאר פאר מער ניו  

רונג און שאפן נאך  ביליאן דאלאר אין פריוואטע אינוועסטי 4.4יארקער. אין צוגאב צו דאס ברענגן בערך 
אריינרעכענענדיג מיט די סטעיט'ס ערשטע אפליקאציע  –דזשאבס אין סאלאר ארום די סטעיט  6,000

( פאר סאלאר פראיעקטן צווישן איין און פינף  prevailing wageפאר קאנווענציאנאלע געהאלטן )
פראצענט   35ום ווייניגסטנס וועט דאס פארברייטערונג פון דעם פראגראם אויך ברענגען צ –מעגַאווַאטס 

ווי   שוואכערע קאמיוניטיספון די אינוועסטירונגען צו  –פראצענט  40מיט א ציהל פון  –פון די בענעפיטן 
 באשטימט דורך געזעצן און צו ניו יארקער מיט נידעריגע ביז מיטלמעסיגע איינקונפט. די היינטיגע אנאנס

 Climate Leadership andסטעיט'ס קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ ) שטיצט די
Community Protection Act  פראצענט פון די סטעיט'ס  70צו אויפטרייבן , קלימאט געזעץ( ציהל

 אלץ טייל פון א שטאנדהאפטיגע און יושר'דיגע אריבערגאנג 2030עלעקטריציטעט פון ריינע קוועלער ביז 
  ענעריגע עקאנאמיע.-צו א ריינע 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fny%2Fdisadvantaged-communities&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134632370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XY528AtXj4dQlL%2Bl2jmEIoAihklnXo05G0slGJZHyes%3D&reserved=0


מיר   —אין ניו יארק זעהען מיר איין אז די צייט צו אונטערנעמען שריט אויף קלימאט טויש איז יעצט  
קענען פשוט נישט ווארטן אזוי ווי מיר האבן געזעהן די ווירקונגען פון דעם קריזיס חרוב מאכנדיג אונזערע  

האט גאווערנער האקול געזאגט.  אונזער עקאנאמיע", קאמיוניטיס, אונזערע ביזנעסער און 
"פארשטערקערן אונזער איבערגעגעבנקייט צו סאלארישע ענערגיע וועט העלפן בויען געזונטערע, מער  

קוואליטעט און גוט באצאלנדע  - שטאנדהאפטיגע קאמיוניטיס, און אין די זעלבע צייט ברענגענדיג הויכע 
  דוסטריע פון אונזער ריינע ענערגיע עקאנאמיע."נייע דזשאבס אין די בליהענדע אינ

  
NYSERDA  אוןDPS   האבן פארזיכטיג איבערגעקוקט מערערע סטראטעגיעס וויאזוי צו ברענגען צום

מיינענדיג פראיעקטן וועלכע זענען אונטער   –נוצן צען גיגַאווַאטס אדער מער פון אויסגעשפרייטע סאלאר 
פינף מעגַאווַאטס יעדע איינס, אריינרעכענענדיג אינסטאלאציעס אויף פריוואטע דעכער און סאלאר  

, און זיי האבן באשטימט אז פארברייטערן די סטעיט'ס 2030ביז  –עקן אין קאמיוניטיס פראי 
שכל'דיגע וועג  -אונטערנעמונג איז די מערסט גלאטע, באקאנטע און פינאנאציעל NY-Sunערפאלגרייכע 

וג  אויף פאראויס. נאכקומען די סטעיט'ס פארברייטערטע סאלאר ציהל איז ערווארטעט צו אויפטרייבן גענ
ניו יארקע   700,000ריינע עלעקטריציטעט יעדע יאר צו קענען צושטעלן עלעקטריציטעט פאר נאך כמעט 

 היימער, אריינרעכענענדיג די אין שוואכערע קאמיוניטיס.  
  

  די וויכטיגע זאכן וואס דער פלאן שלאגט פאר זענען:
  700,000נאך גענוג נייע, ריינע ענערגיע צו קענען צושטעלן עלעקטריציטעט פאר  •

 היימער;  

 280,000מעגַאווַאטס, גענוג צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר  1,600צום ווייניגסטנס  •
היימער, פון נייע סאלארישע מעגליכקייטן פאר די בענעפיט פון שוואכערע קאמיוניטיס 

 600און פון ניו יארקער מיט נידעריגע ביז מיטלמעסיגע איינקונפט, מיט א געשאצטע 
 רונגען דינענדיג די קאמיוניטיס; מיליאן דאלאר אין אינוועסטי

גענוג צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר כמעט   –מעגַאווַאטס  450צום ווייניגסטנס  •
עלעקטריציטעט סערוויס  Con Edisonזאלן געבויט ווערן אין די  –היימער  79,000

געגנטער )דעקנדיג ניו יארק סיטי און טיילן פון וועסטשעסטער(, פארמערנדיג די  
אלירטע סאלארישע מעגליכקייטן אין דעם ראיאן צו איבער איין גיגַאווַאט, גענוג צו  אינסט 

היימער, און דאס זאל פארענדיגט ווערן   175,000צושטעלן עלעקטריציטעט פאר כמעט 
  'יגער יארן;2020ביז די סוף פון די 

 98,000מעגַאווַאטס, גענוג צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר  560צום ווייניגסטנס  •
קראפט אויטאריטעט  -היימער, זאלן געברענגט ווערן דורך די לאנג איילענד טרייב

(Long Island Power Authorityאון ;)  

ע  געשטיצט-NY-Sunא נייע פאדערונג אז ארבייטער פארבינדן מיט די קאנסטרוקציע פון  •
פראיעקטן וועלכע זענען גרעסער פון איין מעגַאווַאט זאלן געצאלט ווערן די באטרעפנדע  
קאנווענציאנאלע געהאלטן, אפשפיגלנדיג די סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו זיכער מאכן 

קוואליטעט דזשאבס וואס צאלן גענוג צו קענען אויסהאלטן  -אז די פראיעקטן שאפן הויכע 
ארקער און צו פלאנירן פאר א יושר'דיגע אריבערגאנג. פראיעקטן  א פאמיליע פאר ניו י

(  utility interconnectionוועלכע האבן אריינגעגעבן זייער ערשטע יּוטיליטי פארבינדונג )
אפליקאציע בעפאר דער פלאן איז פארגעשלאגן געווארן וועלן זיין פטור פון די נייע  

  קאנווענציאנאלע געהאלט פאדערונג.

  
פארברייטערונג פון די סטעיט'ס סאלאר ציהל איז ערווארטעט צו ווירקן אויף די בילס פאר ניו יארקע  דאס 

פער חודש פאר א דורכשניטליכע   $0.71איין פראצענט, אדער בערך  קאסטומערס פון ווייניגער פון
פון די דעּפארטמענט פון פובליק   וועבזייטלוואוינונג. דער פלאן איז אפן פאר פובליק קאמענטארן אויפן  

 . 2022סערוויס און נאכפאלגנדע באשליסן וועלן אנגענומען ווערן אין 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D21-e-0629%26CaseSearch%3DSearch&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134632370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KFfH%2BJeYhIndiWPNAAtDrlr354pPErUfLvq37Q%2FFDiw%3D&reserved=0


"גאווערנער האקול האט  , האט געזאגט, NYSERDAפון  CEOדָארין מ. העריס, פרעזידענט און 
יארק'ס ברייטע  קלאר געמאכט אז פארמערן צוטריט צו סאלארישע ענערגיע איז א צענטראלן טייל פון ניו 

סטראטעגיע צו אראפנעמען דעם טרייב קראפט סיסטעם פון קארבאן באנוץ און צו רעדוצירן שעדליכע  
עמיסיעס צו פארבעסערן די לופט קוואליטעט און פובליק געזונטהייט. דער ברייטער פלאן גיבט פאר די  

אין ניו יארק, און עס וועט   מארקעט די קריטישע סיסטעם וואס עס דארף צו קענען פארזעצן צו בליהען
צו ווייטער   NY-Sunאונז העלפן בויען אויף די פארשריט וואס מיר האבן שוין עררייכט אונטער 

  אויספלאסטערן די וועג אין די ריכטונג פון פארווירקליכן אונזערע קלימאט און ריינע ענערגיע ציהלן."
  

"איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פאר איר  , האט געזאגט DPSפון  CEOרָארי מ. קריסטיען, 
סאלארישע ענערגיע אין ניו יארק   –און צוטריט צו  –ווארעמע שטיצע, ערמוטיגנדיג דאס אנטוויקלונג פון 

סטעיט. דער פלאן וואס איז אנטוויקלט געווארן שטעלט צו פאר ניו יארק די כלים וואס זי דארף צו  
וויכטיגע  -ענערגיע עקאנאמיע און קומט נאך אונזערע קריטיש- יבערגאנג צו א ריינע פארשנעלערן די אר

 קלימאט ציהלן."  
  

געארבעט פון די נאענט מיט   NYSERDAאונטערנעמונג איז אנגעהויבן געווארן, האט  NY-Sunזינט די 
רייע פון   לאקאלע רעגירונגען, פארמער קאמיוניטיס, אנדערע סטעיט אגענטורן און מיט א ברייטע 

פארמישטע פארטייען צו זיכער מאכן אז די פראיעקטן ווערן אנטוויקלט און פלאצירט אויף אן אויפן וואס 
נעמט פולשטענדיג אין באטראכט די לאנד באנוץ און אז זיי ווערן פאראויסגערוקט אין נאענטע  

וועט  NYSERDA צוזאמענארבעט מיט לאקאלע פארמישטע פארטייען און מיט פארמער קאמיוניטיס.
פארברייטערן איר אנגייענדע טעכנישע הילף פאר אלע לאקאלע רעגירונגען אין די סטעיט צו העלפן  

לאקאלע געגנטער צו דורכפירן זייער סאלאר אנטוויקלונג אין איינקלאנג מיט לאקאלע פריאריטעטן. אין  
באשטימט געווארן אלץ   צוגאב מוזן פראיעקטן וועלכע זענען פלאצירט אין געגנטער וואס זענען

דורך די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון אגריקולטור און   סאגריקולטורישע )פארמער( דיסטריקט 
אנווייזונגען פאר  ( אויספאלגן די Department of Agriculture and Markets, NYSDAMמארקעטס )

, און די פראיעקטן וועלן דארפן  פארמינערונג פאר סאלארישע ענערגיע פראיעקטן-אגריקולטורישע שאדן
און מיט לאקאלע   NYSDAMאריבערגיין נאך א צוגאבליכע איבערבליק פראצעדור מיט די 

אקער פון פרוכטבארע   30אגריקולטורישע באורדס. די פראיעקטן וועלכע האבן א ווירקונג אויף מער פון 
 ד וועלן דארפן צאלן שאדן שטייערן. אגריקולטורישע לאנ

  
אינסטאלירטע   דורך וועלכע  NY-Sunדי היינטיגע אנאנס בויט אויף די סטעיט'ס סוקסעס אונטער 

אויסגעשפרייטע סאלאר פראיעקטן צוזאמען מיט פראיעקטן וועלכע זענען נאך אין אנטוויקלונג שטאפלען  
ע קלימאט געזעץ ציהל צו אינסטאלירן זעקס  פרעצענטן פון די יעצטיג 95ברענגען די סטעיט צו 

איז ניו יארק געגעבן געווארן די העכסטע   2020אין  . 2025גיגַאווַאטס פון אויסגעשפרייטע סאלאר ביז 
פלאץ אינעם לאנד אין נייע קאמיוניטי סאלאר אינסטאלאציעס און די צווייטע פלאץ אין סך הכל  

ביליאן   1.8ניו יארק סטעיט'ס  – Sun-NYהאט  2011זינט . אויסגעשפרייטע סאלאר אינסטאלאציעס
דאלארדיגע אונטערנעמונג צו פאראויס רוקן די פארמערונג פון סאלאר און ברענגען די סטעיט נאענטער  

  געהאט די פאלגנדע עררייכונגען: –פריינטליכע סאלאר אינדוסטריע -צו האבן אן ענווייראמענט 
  סאלאר אינדוסטריע; דזשאבס אין די 12,000געברענגט  •

וועלכע זענען יעצט אין   6,000פארענדיגטע פראיעקטן מיט כמעט  114,000גשעטיצט  •
צוזאמען זייענדיג גענוג צו   —רערן  NY-Sunאקטיווע אנטוויקלונג שטאפלען אין די 

  מיליאן היימער; 2.2צושטעלן עלעקטריציטעט פאר מער פון 

היימער   145,000ראפערטי פון אינסטאלירט סאלאר אויף די דאך אדער פ  •
  אויסגעשפרייט איבער יעדע קאונטי אין ניו יארק;

ביליאן דאלער אין   5.6ביליאן דאלער אין באלוינונגען, אויסניצנדיג  1צוגעשטעלט איבער  •
  פריוואטע אינוועסטירונג;

  פראצענט וואוקס אין סאלאר אין די סטעיט; 2,100אויפגעטריבן איבער  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fland-and-water%2Fabout-agricultural-districts&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134642329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FvOqZAGc%2B93ESLAX9BYbo8%2BV2nAJDCd5fsc4GCx3xkI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fland-and-water%2Fabout-agricultural-districts&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134642329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FvOqZAGc%2B93ESLAX9BYbo8%2BV2nAJDCd5fsc4GCx3xkI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fland-and-water%2Fabout-agricultural-districts&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134642329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FvOqZAGc%2B93ESLAX9BYbo8%2BV2nAJDCd5fsc4GCx3xkI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2019%2F10%2Fsolar_energy_guidelines.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134642329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0uig7osJWWSY0hB9SaVETCcb6eRtboN1OB%2Bgh5eneyU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2019%2F10%2Fsolar_energy_guidelines.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C870d5ef8734b48f3cb3108d9c19f385c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753712134642329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0uig7osJWWSY0hB9SaVETCcb6eRtboN1OB%2Bgh5eneyU%3D&reserved=0


ניו יארקע   522,000ג ריינע ענערגיע צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר געברענגט גענו •
  היימער;

  יאר; און 10פראצענט אין  69געהאלפן אראפטרייבן די קאסטן פון סאלאר מיט  •

מיליאן דאלאר פאר פראיעקטן וועלכע בענעפיטירן הויזגעזינדער מיט   135צוגעטיילט  •
  נידעריגע ביז מיטלמעסיגע איינקונפט און שוואכערע קאמיוניטיס.

  
קאמיוניקאציע  -"אלץ פארזיצער פון די ענערגיע און טעלע סענאטאר קעווין ּפארקער האט געזאגט, 

פארן  NY-Sun(, טוה איך אפלאדירן Energy and Telecommunications committeeקאמיטע )
איינפירן אונטערנעמונגען וועלכע האבן געמאכט אונזער סטעיט פאר א פירער אין אנטוויקלונג פון  

פאר זיך צו פאראויס רוקן אין די ריכטונג פון די ציהלן וואס    אויסגעשפרייטע סאלאר. אזוי ווי מיר זעצן
זענען אוועקגעשטעלט געווארן דורך דעם קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ, מוזן מיר  

זיך צוגרייטן פאר די קומענדיגע שריט וועלכע וועלן אונז העלפן איבערשטייגן די ציהלן און שאפן גוטע  
געהאלט פון וועלכע מען קען לעבן און בענעפיטן פון די ריינע ענערגיע אינדוסטריע. עס  דזשאבס מיט א

און די דעּפארטמענט פון פובליק סערוויס אונטערנעמנדיג דעם   NYSERDAדערפרייט מיך צו זעהן די 
סאלאר דא  גיגַאווַאטס פון אויסגעשפרייטע  10וויכטיגן טריט אויף פאראויס אינעם ריכטונג צו אנקומען צו 

  אין ניו יארק סטעיט."
  

"דער פלאן וואס איז היינט פארעפענטליכט געווארן ווייזט סענאטאר טַאד קאמינסקי האט געזאגט, 
וויאזוי מיר קענען נאכקומען אמביציעזע ציהלן מיט ריינע סאלארישע ענעריגע, ערמוטיגן ביליאנען אין  

וואכערע קאמיוניטיס בענעפיטירן פון די וואוקס. איך טוה  פריוואטע אינוועסטירונג און זיכער מאכן אז ש
קוקנדע סטראטעגיע צו מאכן ניו יארק'ס גרינע  - פאר זייער פאראויס DPSאון  NYSERDAאפלאדירן 

  עקאנאמיע וואקסן.
  

"מיר אלע האבן א חלק אינעם רעדוצירן די   סטיוו ענגעלברייט האט געזאגט,  אסעמבלי מיטגליד 
האב איך אריינגעגעבן דעם קלימאט פירערשאפט   2019אין  נעגאטיווע קאנסעקווענצן פון קלימאט טויש.

צו אוועקשטעלן א פראגראם מיט ריינע ענערגיע  PSCאון קאמיוניטי באשיצונג געזעץ, פאדערנדיג די 
ון די סטעיט'ס עלעקטריציטעט ווערט אויפגעטריבן פון  פראצענט פ 70סטאנדארטן צו זיכער מאכן אז 

. די שריט  2040פרייע קוועלער ביז -פון עמיסיע  —פראצענט   100און  2030ריינע ענערגיע קוועלער ביז 
  וועלכע ווערן היינט אונטערגענומען זענען א טריט אין די ריכטיגע ריכטונג."

  
ווינסענט ַאלבעניז, דירעקטאר פון ּפאליסי און פובליק אנגעלעגנהייטן פאר די ניו יארק סטעיט  

"די רעזולטאטן פון  (, האט געזאגט, Laborers' Organizing Fundארבייטער ארגאניזירונג קאסע ) 
נטער ארום די  דעם ווייזן פאפיר ווייזן אויף אז ריינע ענערגיע פראיעקטן אין אלע מאסן און אין אלע געג

סטעיט קענען געבויט ווערן מיט ארבייטער וועלכע ווערן באצאלט א קאנווענציאנאלע געהאלט. 
NYSERDA   איז געווען א נאציאנאלע פירער מיט איר איבערגעגעבנקייט צו זיכער מאכן א יושר'דיגע

ן זייער  איבערגאנג פאר ארבייטער אין די ענערגיע אינדוסטריע. מיר זעצן פאר צו אפלאדיר 
  איבערגעגעבנקייט צו אונזערע מיטגלידער."

  
ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט פארבאנד  NYCעדי בָאוטיסטע, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די 

(NYC Environmental Justice Alliance ,האט געזאגט ,) פארברייטערן צוטריט צו סאלאר ארום"
באזונדערס אין מינאריטעט קאמיוניטיס וועלכע האבן  –די סטעיט פארזיכערט אז מער ניו יארקער 

קענען בענעפיטירן פון ריינע עלעקטריציטעט, און עס איז   –היסטאריש נישט באקומען גענוג סערוויסעס 
א גרויסע טריט אויף פאראויס פאר קלימאט גערעכטיגקייט. מיר קוקן ארויס צו העלפן ניו יארק סטעיט צו  

צן וועלכע וועלן העלפן רעדוצרין שעדליכע עמיסיעס בשעת'ן צושטעלן באדייטנדע  אנקומען צו די נייע שפי
  דזשאב און עקאנאמישע געלעגנהייטן פאר יעדן."

  



 NYSקאנפערענס פאר אפערירנדע ענדזשענירן ) NYSטָאמַאס א. קעלעהען, פרעזידענט פון די 
Conference of Operating Engineers ,האט געזאגט ,)"NYSERDA'  ס היינטיגע אנאנס איז

פאדערנדיג אז   גוטע נייעס פאר ניו יארק'ס ענווייראמענט און גוטע נייעס פאר ניו יארקע ארבייטער.
  1MWארבייטער זאלן געצאלט ווערן קאנווענציאנאלע געהאלטן אויף סאלאר פראיעקטן גרעסער פון 

פארזיכערט אז אונזער לאנד'ס בעסטע ארבעט'ס קראפט זענען טייל פון די מאנשאפט וואס ברענגט  
קאנפערענס פאר אפערירנדע    NYSדי   רעזולטאטן פאר ניו יארק'ס גרינע עקאנאמיע צוקונפט.

אויף דעם אנאנס וואס מאכט   NYSERDAענדזשענירן איז שטאלץ צו אריינגיין אין א שותפות מיט די 
ער אז ארבייטער ווערן באהאנדלט מיט יושר בשעת ניו יארק אינוועסטירט אין די ריינע ענערגיע פאר  זיכ

- צוזאמען מיט ניו יארק'ס פארפליכטונג אין די לעצטע יאריגע בודזשעט אריינלייגנדיג גרויסע ריינע  מארגן.
נגען גרויסע ערשטע טריט  ענערגיע פראיעקטן אין די קאטעגאריע פון פובליק ארבעט, זענען די אנאנסירו

קלאס דזשאבס און ניו יארק'ס ארבעטנדע מענער און פרויען וועלן טוהן די  -אינעם זיכער מאכן אז מיטל
  דזשאבס וועלכע מאכן זיכער אז מיר קומען נאך אונזערע קלימאט ציהלן."

  
NYSEIA  ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר זעק דּופרען האט געזאגט"NYSEIA ווערנער לויבט אויס גא

האקול און איר אדמיניסיטראציע פאר זייער פירערשאפט מיטן אוועקשטעלן ניו יארק סטעיט אלץ א  
פון   10GWנאציאנאלע פיאניר אין אנטוויקלונג פון אויסגעשפרייטע סאלארישע ענערגיע. ציהלנדיג פאר 

דעם פלאן, וועט פירן צו  פראגראם, ווי אויסגעלייגט אין  NY-Sunסאלאר דורך די פארברייטערונג פון די 
צאלנדע דזשאבס און עס וועט פארזעצן צו לייגן סאלארישע ענערגיע אלץ א צענטראלע זייל  -טויזנטע גוט 

אין ניו יארק'ס עקאנאמיע. מיר טוהען אויך אפלאדירן די אדמיניסטראציע'ס שטיצע פאר  
פאר פראיעקטן וועלכע וועלן   ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט פאדערונגען און דירעקטע פינאנצירונג

בענעפיטירן ניו יארק'ס שוואכערע קאמיוניטיס. דער פלאן איז אן אמביציעזער אינוועסטירונג אין ניו  
יארק'ס ריינע ענערגיע צוקונפט, און כאטש עס זענען דא פילע דעטאלן וועלכע דארפן נאך איבערגעקוקט  

ארבעטן מיט די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג   ארויס צו NYSEIAאון איבערגעשמועסט ווערן, קוקט 
און אנטוויקלונג אויטאריטעט און מיט די פובליק סערוויס קאמיסיע צו ארבעטן צוזאמען צו נאכקומען ניו  

 יארק'ס לויבווירדיגע אויסגעשפרייטע סאלאר און ענווייראמענטאלע פארפליכטונגען." 
  

יט ּפאליסי, מזרח, פאר די סאלארישע ענערגיע דעיוויד גאל, סיניאר דירעקטאר פון סטע
"דער ( האט געזאגט, Solar Energy Industries Association, SEIAאינדוסטריעס פאראיין )

טערמיניגע פינאנצירונג צו פארברייטערן די סאלאר  -פארגעשלאגענער פלאן וועט אוועקשטעלן לאנג
באלוינונג פראגראם, ברענגענדיג זיכערהייט און סטאביליטעט פאר די סאלארישע אינדוסטריע און 

אינסטאלירן צום   קליענטן בשעת'ן שטעלן ניו יארק אויפן וועג צו נאכקומען גאווערנער האקול'ס ציהל פון
גיגַאווַאטס פון אויסגעשפרייטע ענערגיע. דער פלאן ערמוטיגט קאמיוניטי סאלאר און  10ווייניגסטנס 

מיטלמעסיגע איינקונפט קליענטן, העלפנדיג זיכער מאכן אז  -ביז-העכערט די באלוינונג פאר נידעריגע 
ע ענערגיע. מיר קוקן ארויס צו ארבעטן  אלע ניו יארקער קענען אנטיילנעמען אין די אריבערגאנג צו ריינ

מיט גאווערנער האקול, מיט די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט, און מיט  
   די דעפארטמענט פון פובליק סערוויס דורכאויס די רעגולאטארישע פראצעדור."

  

רוקציע האנדל קאונסיל פון גרעיטער ניו  גערי לַאבַארבערע, פרעזידענט פון די געביידע און קאנסט
(, האט געזאגט,  Building and Construction Trades Council of Greater New Yorkיארק )

"דער פלאן איז נאך א וויכטיגע טריט אינעם ריכטונג פון זיכער מאכן אז ניו יארק בלייבט פון פארנט מיט  
פריינטליכע עקאנאמיע. דורכן פארברייטערן די -די פארשריט און געלעגנהייטן אין די ענווייראמענטאל

NY-Sun ן פאר ניו יארק'ס קלאס קאריערעס געשאפן ווער -אונטערנעמונג וועלן נאך טויזנטער מיטל
פאר זייער   NYSERDAארבעטנדע מענער און פרויען. מיר אפלאדירן גאווערנער האקול און -שווער 

אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו אוועקשטעלן די סטאנדארטן פאר די ריינע ענערגיע אינדוסטריע דא אין  
  ניו יארק."

  



מזרח ראיאנישע דירעקטארין פאר די פאראיין פון קאמיוניטי סאלארישע  -קעיטלין קעלי ָאוניעל, צפון 
האט אריינגעגעבן   NYSERDA"מיר זענען פרייליך צו זעהן אז דער פלאן וואס צוטריט, האט געזאגט, 

שפיגלט קלאר אפ די ווערט וואס קאמיוניטי סאלאר האט געברענגט פאר ניו יארק און וועט פארזעצן צו  
צושטעלן פאר די סטעיט אזוי ווי זי ארבעט צו עררייכן אירע גרעסערע קלימאט ציהלן. די פארברייטעטע  

ס וועלן פארמערן ריינע ענערגיע יושר  רעסארסן צו ברענגען פארמערטע צוטריט צו שוואכערע קאמיוניטי
און עקאנאמישע בענעפיטן בשעת'ן ווייטער פאראויס רוקן די אונטערנעמונגען צו ארויסנעמען קארבאן פון  

  באנוץ."
  

 Alliance forען רעינָאלדס, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון די פאראיין פאר ריינע ענעריגע ניו יארק )
Clean Energy New York,)   ,ניו יארק זעצט פאר צו זיין פעלזן פעסט אין אירע מיהען  האט געזאגט"

צו פארזעצן צו ברענגען וואוקס צו די סאלאר אינדוסטריע אין די עמּפייער סטעיט. אין סעפטעמבער האבן  
גיגַאווַאטס פאר   10מיר ווארעם אויפגענומען גאווערנער האקול'ס אנאנס פון א דרייסטע נייע ציהל פון 

יסגעשפרייטע סאלאר, און יעצט קוקן מיר ארויס צו אריינגראבן אין דעם בלּוּפרינט פאר וויאזוי דאס או
און צו   –אונזערע פירמע מיטגלידער קוקן ארויס צו פארזעצן צו אינוועסטירן אין  וועט עררייכט ווערן.

  ניו יארק." –שאפן נייע דזשאבס אין 
  

 New York League ofו יארק ליגע פון אפהיטונג וויילער )דזשּולי טייג, פרעזידענט פון די ני
Conservation Voters ,ניו יארק סטעיט דארף אונטערהייבן אירע סאלארישע (, האט געזאגט"

מעגליכקייטן צו קענען נאכקומען אונזערע ריינע ענערגיע ציהלן, און גאווערנער האקול'ס 
אדערט זיך דורך די קלימאט געזעץ דורכן כמעט טאפלען איבערגעגעבנקייט צו טוהן מער פון וואס עס פ

די מאס פון אויסגעשפרייטע סאלאר איבערן סטעיט איז א קריטישע טריט אויף פאראויס. מיר באדאנקען  
פארן אנהויבן א   DPSאון  NYSERDAדי גאווערנער פאר איר פירערשאפט, און מיר לויבן אויס 

גאז עמיסיעס און פארשטערקערן די ריינע ענערגיע   פראצעדור וואס וועט רעדוצירן שעדליכע 
  עקאנאמיע."

  
(,  Climate Jobs NYניו יארק ) -דזשעף ווַאקרָאט, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון קלימאט דזשאבס 

"דאס איז א באגייסטערנדע טריט אינעם ריכטונג פון נאכקומען ניו יארק'ס עמיסיע  האט געזאגט, 
רעדוקציע ציהלן, זיכער מאכן אז אונזער סטעיט'ס אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע שאפט גוטע יּוניאן  

ו  דזשאבס און קאריערעס און שטופנדיג פאר אינוועסטירונגען אין שוואכערע קאמיוניטיס. די פאדערונג צ
מעגַאווַאט איז קריטיש צו   1צאלן קאנווענציאנאלע געהאלטן פאר ארבייטער אין פראיעקטן העכער פון 

קענען בויען א מאראלישע סאלאר אינדוסטריע, און מיר קוקן ארויס צו פארזעצן צו פאראויס שטופן די  
נערגיע אינדוסטריע  ע -ארבעט'ס קראפט סטאנדארטן אין די סאלאר אינדוסטריע און אין די גאנצע ריינע 

  כדי מיר זאלן קענען בויען אן ענערגיע אריבערגאנג וואס ארבעט פאר יעדן."
  

מייקעל וועלש, אינטערנאציאנאלע וויצע פרעזידענט פון די אינטערנאציאנאלע ברודערשאפט פון 
(, International Brotherhood of Electrical Workers, IBEWעלעקטריציטעט ארבייטער )

שוין יעצט א פירער אין די מיהען פון קלימאט באשיצונג און גוטע, ריינע   –"ניו יארק געזאגט,  האט
נעמט יעצט נאך א טריט פאראויס מיטן אוועקשטעלן סטאנדארטן מיט די היינטיגע   –דזשאבס 

און די דעּפארטמענט פון פובליק סערוויסעס צו העכערן די ציהל   NYSERDAאנאנסירטע סיסטעם דורך 
גיגַאווַאטס פון אינסטאלירטע, אויסגעשפרייטע סאלאר. די דרייסטע טריט וועט פאדערן   10צו  2030פון 

פון אלע פארמישטע פארטייען זיך צוזאמצוקומען צו מאכן דעם אונטערנעמונג פאר א רעאליטעט, אבער  
ן די פראצעדור פילע גוטע דזשאבס מיט די געפאדערטע קאנווענציאנאלע געהאלט פאר  עס וועט שאפן אי 

צאלנדע דזשאבס וועלן גיבן די מעגליכקייט פאר  -פראיעקטן העכער פון איין מעגַאווַאט. די טויזנטע פון גוט 
  IBEW, און די ניו יארקע איינוואוינער אין אלע צען ראיאנען פון די סטעיט צו זיך הייבן צו א העכערע מצב

קוקט ארויס צו שפילן א וויכטיגע ראלע אין די גוטע דזשאבס זייענדיג גוטע קאריערעס אין די  



סיסטעם, און מיר אפלאדירן זיי פאר   DPSאון  NYSERDAעלעקטריציטעט אינדוסטריע. מיר שטיצן די 
  זייער פירערשאפט."

   
"צענדליגע יארן פון , האט געזאגט, UPROSEעליזאבעט אימּפיער, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון 

קאמיוניטי פירערשאפט אויפן פארנט האט געהאלפן אוועקשטעלן ניו יארק סטעיט אלץ א פירער אינעם  
שאפן א מער יושר'דיגע און גלייכע סאלאר מארקעט. סאלאר אנטוויקלונג אי זא געלעגנהייט צו לייגן יושר 

יגע אריבערגאנג און פאררעכטן די היסטאריע פון שאדן פון  אין די צענטער מיטן דורכפירן א יושר'ד
  UPROSEפארברענען פַאסיל ברענשטאף אין קאמיוניטיס וועלכע זענען היסטאריש געווען פארקוקט. 

אנגעפירטע סאלאר  -האפט אז די סטעיט וועט פארזעצן צו מאכן פארשריט מיטן שטיצן קאמיוניטי
וואכערע קאמיוניטיס, פארמערן צוטריט צו לאקאלע ריינע  פראיעקטן צו רעדוצירן עמיסיעס אין ש

  טערמיניגע קאמיוניטי פארמעגן."-צאלנדע גרינע דזשאבס און בויען לאנג-ענערגיע, שאפן גוט 
   

  פירנדע קלימאט פלאן-ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס
בעסטע קלימאט אגענדע איז די מערסטע אגרעסיווער קלימאט און ריינע  -ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס

ענערגיע אונטערנעמונג אינעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר'דיגע און יושר'דיגע אריבערגאנג צו ריינע  
אנאמיע אין די  ענערגיע אויף א וועג וואס שאפט נייע דזשאבס און טוט ווייטער שטופן פאר א גרינע עק 

פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ   19-צייט וואס ניו יארק סטעיט ערהוילט זיך פון די קאוויד
דורך דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג  

, אריינגערעכנט  2040סעקטאר ביים יאר  עמיסיע עלעקטריק -צו 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   33אריינגערעכנט איבער  אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע,

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   1.6ניציאטיוון, און איבער ענערגיע טראנספארטאציע אי-ביליאן דאלער פאר זויבערע 
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  2011ט ענערגיע סעקטאר זיי-אויסגעשפרייטער סאלאר 

. אונטער דעם קלימאט געזעץ וועט ניו יארק בויען אויף  2035ווינט ענערגיע ביז׳ן יאר -מעגאוואטס פון ים
פראצענט פון די שטאפלען וואו עס האט   85די פארשריט און רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט 

  —פראצענט  35ן אין די זעלבע צייט פארזיכערן אז צום ווייניגסטנס , או2050ביז  1990געהאלטן אין 
פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן אנקומען צו    —פראצענט  40שטרעבנדיג צו 

ענערגיע   2025קאמיוניטיס וועלכע זענען אין נויט, און צו מאכן פארשריט אין די ריכטונג פון די סטעיט'ס 
טריליאן   185אמקייט ציהל צו רעדוצירן די ענערגיע וואס ווערט אויפגענוצט אויפן ארט שפארנדיג שפארז

BTU.ס פון ענערגיע וואס ווערט למעשה גענוצט'  
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