
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/30/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

 פרייע טראקס  -גאווערנער האקול אנאנסירט אריבערפירונג פון רעגולאציע צו אריבערגיין צו עמיסיע 
  

פרייע טראקס צו  -נייע פארגעשריטענע ריינע טראק רעגולאציע פארלאנגט עמיסיע
  פארקויפט ווערן צו רעדוצירן פארפעסטיגונג און באקעמפן קלימאט טויש 

  
רעדוקציע אין שעדליכע טראנספארטאציע עמיסיעס העלפט עררייכן קלימאט געזעץ 

  פאדערונגען און שאפט געזונטערע קאמיוניטיס
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א באדייטנדע עררייכונג אין די רעדוקציע פון שעדליכע  
טראק עמיסיעס מיט די עמטליכע אריבערפירונג פון ניו יארק'ס פארגעשריטענע ריינע טראק רעגולאציע  

(Advanced Clean Truck Rule די רעגולאציעס .) – ן געווארן  וועלכע זענען צום ערשט פארגעשלאג
וועלן זיין גאר וויכטיג ביים   – אין סעפטעמבער  גאווערנער'ס אפצייכענונג פון קלימאט וואךדורכאויס די 

העלפן די סטעיט עררייכן די אמביציעזע ציהלן פון די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג  
( דורכן צוביסלעך Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPAגעזעץ )

פרייע טראקס, און עס וועט רעדוצירן די שעדליכע  -אריינברענגען דאס פארקויף און באנוץ פון עמיסיע
  פארפעסטיגונג וואס באטרעפט די געזונטהייט און וואוילזיין פון שוואכערע קאמיוניטיס מער פון אנדערע.

  

"ניו יארק זעצט פאר צו פירן דעם לאנד מיטן באקעמפן דעם קלימאט קריזיס, אונטערנעמען 
אנטשלאסענע שריט צו ענדיגן דאס זיין אנגעוואנדן אויף פַאסיל ברענשטאף און מיטן אריבערגאנג צו  

עלן אונז  "די רעגולאציעס וואס מיר פירן אריבער וו  האט גאווערנאר האקול געזאגט.ריינע ענערגיע", 
העלפן שניידן פארפעסטיגונג און עמיסיעס, גיבן א שטופ פאר ריינע עלעקטראנישע טראקס און 

אדרעסירן די ענווייראמענטאלע אומגערעכטיגקייטן וועלכע האבן געפלאגט צופיל קאמיוניטיס ארום  
  אונזער סטעיט." 

  
( רעגולאציע וואס איז עמטליך  Advanced Clean Trucks, ACTדי נייע פארגעשריטענע ריינע טראקס )

 Departmentאריבערגעפירט געווארן דורך די סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג )
of Environmental Conservation, DEC  פונט    8,500( פאדערט פאבריצירער פון טראקס פון מער פון

( אין ניו יארק  zero-emission vehicle, ZEVפרייע טראקס )-צו פארקויפן העכערע צאלן פון עמיסיע
די רעגולאציע ערגענצט ניו יארק'ס לעצטנס אריבערגעפירטן געזעץ וואס האט אוועקגעשטעלט א  סטעיט.

פראצענט פון מיטלמעסיגע און שווערע טראקס וועלכע שטייען צום פארקויפן אדער    100ציהל אז 
פארליעסן אדער וועלכע זענען פארקויפט אדער פארליעסט מיט רעגיסטראציע אין די סטעיט זאלן זיין  

רעגולאציע וועט אויך ברענגען באדייטנדע    ACT, וואו עס איז מעגליך. די 2045עמיסיע פריי ביז 
רעדוקציעס אין שטויב, נייטראדזשען ַאקסיידס און שעדליכע פארפעסטיגנדע עמיסיעס אין שוואכערע  

  רע.קאמיוניטיס וועלכע זענען באטראפן געווארן פון טראק דיעזעל פארפעסטיגונג מער פון אנדע
  

DEC  ,דעם פארגאנגענעם יאר האבן מיר געמאכט  קאמישאנער בעזיל סעגָאוס האט געזאגט"
געזעץ און מיטן אונטערנעמען   CLCPAגעוואלדיגע פארשריט מיטן איינפירן די פאדערונגען פון דעם 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fadvance-climate-week-2021-governor-hochul-announces-new-actions-make-new-yorks-transportation&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc5d7b5f863774cf8d97508d9cbd5ef87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764941979963426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pzwMObNFiRoC8CbBnM0qw67%2B%2Bce7upbIytntxq%2Btxok%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fadvance-climate-week-2021-governor-hochul-announces-new-actions-make-new-yorks-transportation&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc5d7b5f863774cf8d97508d9cbd5ef87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764941979963426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pzwMObNFiRoC8CbBnM0qw67%2B%2Bce7upbIytntxq%2Btxok%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fadvance-climate-week-2021-governor-hochul-announces-new-actions-make-new-yorks-transportation&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc5d7b5f863774cf8d97508d9cbd5ef87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764941979963426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pzwMObNFiRoC8CbBnM0qw67%2B%2Bce7upbIytntxq%2Btxok%3D&reserved=0


מט מיט א  קו 2022עכטע שריט צו רעדוצירן די עמיסיעס וועלכע טרייבן קלימאט טויש'ס ווירקונגען, און 
גוטע אנהויב מיט דאס אריבערפירונג פון דעם רעגולאציע. עס איז אן עדות איבער די איבערגעגעבנקייט  
וואס די גאווערנער ווייזט צו עררייכן אונזערע קלימאט ציהלן און צו אונזער אנגייענדע ארבעט צו העלפן  

שווערע טראקס אויף די געסער   דראסטיש רעדוצירן די פארפעסטיגונג געשאפן דורך מיטלמעסיגע און
  ארום די סטעיט." 

  
מעמאראנדום   ZEVניו יארק איז געווען איינע פון די סטעיטס וועלכע האבן צוזאמען אונטערגעשריבן א 

  2020( אין יולי Multi-State ZEV Memorandum of Understandingפון פארשטאנד )
אוועקשטעלנדיג א פארפליכטונג צו ארבעטן צוזאמען צו פאראויס שטופן און פארשנעלערן די מארקעט 
פאר עלעקטראנישע מיטלמעסיגע און שווערע טראקס, אריינרעכענענדיג גרויסע ּפיקָאּפ טרעקלעך און  

שטרעקיגע -עס און לאנגוואנען, דעליווערי טראקס, באקס טראקס, סקול און טראנספארטאציע באס
דעליווערי טראקס. ניו יארק שליסט זיך אן מיט קאליפארניע, ניו דזשערסי, וואשינגטאן און ארעגאן מיטן  

  .ACTדורכפירן די 
  

"די  סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מערי טעריזע דאמינגעז האט געזאגט, 
כטיגע ראלע וואס די טראנספארטאציע סעקטאר שפילט היינטיגע אנאנסירונג שטרייכט אונטער די ווי

שטיצן א געזונטערע און זיכערערע ענווייראמענט  אינעם רעדוצירן שעדליכע עמיסיעס און עס וועט העלפן
פאר אלע ניו יארקער. די אנטשלאסענע שריט אונטערגענומען דורך גאווערנאר האקול דעמאנסטרירט 

  ס אלץ א גלאבאלער פירער אין דעם קאמף קעגן קלימאט טויש".ווייטער ניו יארק סטעיט'ס סטאטוו
  

"אזוי ווי ניו יארק סטעיט  , דָארין מ. העריס, האט געזאגט, NYSERDAפון  CEOפרעזידענט און 
ארבעט צו ארויסנעמען קארבאן פון אונזער עקאנאמיע און נידערן שעדליכע גאזן, איז עס באגייסטערנד 

פרייע טראק רעגולאציעס ווערנדיג פארווירקליכט אלץ טייל פון אונזער ארבעט צו -צו זעהן עמיסיע
לאקאלע קאמיוניטיס און קונדן, פלאסטערן  באקעמפן קלימאט טויש. צוזאמען מיט די פריוואטע סעקטאר,

מיר אויס א וועג פאראויס צו א ליכטיגערע צקונופט וואס ברענגט מיט זיך ריינערע לופט און געזונטערע  
  קאמיוניטיס פאר אלע ניו יארקער." 

  
ן  איז גאר וויכטיג צו קענען נאכקומען די פאדערונג פון די קלימאט פירערשאפט או ACTדורכפירן די 

( צו  Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPAקאמיוניטי שוץ געזעץ )
אין די   2050פראצענט ביז   85( עמיסיעס מיט greenhouse gas, GHGרעדוצירן שעדליכע גאז )

  ZEVסטעיט. די רעגולאציע וועט אויפטרייבן א העכערונג אין די צאל פון מיטלמעסיגע און שווערע 
לן וועלכע וועלן זיין צו באקומען פאר די וועלכע ווילן קויפן מיטעלמעסיגע און שווערע טראקס און  מאדע

שטעלט צו די נויטיגע רעגולאטארישע זיכערהייט צו שטיצן א סטאבילע מארקעט פאר  ACTפלאטעס. 
  ZEVוערע טערמיניגע טראק איינקויפונג באשלוסן און די אנטוויקלונג פון מיטלמעסיגע און שו-לאנג

טשארדזשינג אינפראסטראקטור, אריינרעכענענדיג די פאטענציאל פאר היידרָאודזשען ברענשטאף 
  באנוץ.

  
, וועלן פאבריצירער וועלכע זענען אונטער דעם געזעץ אנזאמלען 2025אנגעהויבן פון דעם מאדעל יאר 

דעפיציטן יעדע יאר באזירט אויף די סך הכל צאל פון מיטלמעסיגע און שווערע טראקס וואס זענען 
אויפגעטריבן פון  פארקויפט געווארן אין ניו יארק. די דעפיציטן וועלן אנטשיידיגט ווערן דורך קרעדיטס 

'ס אדער טראקס וועלכע זענען כמעט אינגאנצן עמיסיע  ZEVדאס פארקויפן מיטלמעסיגע און שווערע 
קרעדיטס   NZEVאון   ZEV(. מיטלמעסיגע און שווערע near zero emission vehicle, NZEVפריי )

  ן דורך קאר פאבריצירער. קענען אויפגעטריבן ווערן, אריינגעלייגט ווערן אין באנק און געהאנדלט ווער
קרעדיטס וועלן זיין פאר א באגרעניצטע צייט צו פארזיכערן די אנגייענדע מיטלמעסיגע און שווערע  

ZEV.די פארקויפונגען פאדערונג וועט זיך העכערן יערליך ביז מאדעל יאר   'ס פארקויפונגען אין ניו יארק
2035  . 



  

די פולע רעגולאציע איז פארעפענטליכט אויף  
 https://www.dec.ny.gov/regulations/propregulations.html#recent 

  
צו שטיצן דאס אראפנעמען די טראנספארטאציע סעקטאר פון קארבאן האט ניו יארק סטעיט שוין  

איינגעפירט עטליכע וויכטיגע פראגראמען צו פארשנעלערן דאס אריבערגאנג צו עמיסיע פרייע  
מיטלמעסיגע און שווערע טראקס, אריינרעכענענדיג באלוינונגען צוגעשטעלט דורך דעם ניו יארק טראק  

( און דעם ניו יארק  New York Truck Voucher Incentive Programַאוטשער באלוינונג פראגראם )וו
(, יּוטיליטי באזירטע פלאטע  New York City Clean Trucks Programסיטי ריינע טראקס פראגראם )

רואוו  מיליאן דאלארדיגע מיטלמעסיגע און שווערע טראקס גרייטמאכונג פ 15אפשאצונג סערוויסעס, א 
(Make-Ready Pilot פראגראם און א )מיליאן דאלארדיגע עלעקטראנישע טראק און באס  24

( פארמעסט. ניו יארק סטעיט  Electric Truck and Bus Challenge Prizeטשעלענדזש ּפרייז )
אגענטורן און אויטאריטעטן וועלן פרובירן צו באקומען פעדעראלע געלטער געגעבן אונטער דעם  

 Infrastructure Investment andלן אינפראסטראקטור אינוועסטירונג און דזשאבס געזעץ )פעדערא
Jobs Act, IIJA צו שטופן פאר אנטוויקלונג פון מיטלמעסיגע און שווערע )ZEV   אינפראסטראקטור אין

שטאט -פון-ניו יארק סטעיט, אריינרעכענענדיג צו נעמען אין באטראכט שוואכערע און ארויס 
און די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג אנטוויקלונג   DECאין צוגאגב וועלן די  ניטיס.קאמיו

 ,New York State Energy Research Development, NYSERDA Authorityאויטאריטעט )
NYSERDA  זיך דורכרעדן מיט אנדערע סטעיט אגענטורן צו ווייטער אנטוויקלען און פארברייטערן )

פרייע קאר מארקעט אנטוויקלונג סטראטעגיע  -ערנעמונגען אלץ טייל פון אן עמיסיעבאלוינונג אונט
געפאדערט דורך דעם לעצטנס אריבערגעפירטן געזעץ. דער פראצעדור וועט פארענדיגט ווערן נישט  

קארן געדעקט   2025, אסאך פריער פון די פארקויפונגען פון מאדעל יאר  2023שפעטער פון יאנואר 
 רעגולאציע.   ACT'ס DECאונטער די 

    
די רעגולאציע שטעלט אויך אוועק אן איינמאליגן גרויסע קערפערשאפט פלאטע באריכטונג 

פלאטעס פון מיטלמעסיגע און שווערע טראקס וועלכע פאלן אונטער דעם פאדערונג וועלן   פאדערונג.
באריכטעטע אינפארמאציע   .2023,  1ביז אפריל  DECדארפן אריינגעבן אן איינמאליגן באריכט צו די 

פרייע  -וועט העלפן טרעפן צוקונפטיגע סטראטעגיעס צו פארשנעלערן דאס אננעמונג פון עמיסיע
 גע און שווערע קארן.  מיטלמעסי

  
עדי בָאוטיסטע, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די ניו יארק סיטי ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט  

"גאווערנער  (, האט געזאגט, New York City Environmental Justice Allianceפאראיין ) 
הויטיגע קאמיוניטיס ארום  -ברויןהויטיג און -האקול'ס אנאנסירונג וועט ברענגען אן ערלייכטערונג צו טונקל

די אריבערגאנג צו   ניו יארק וועלכע זענען געווען אונטער א לאסט פון טראק פארפעסטיגונג פאר יארן.
פרייע טראקס וועט אונז ברענגען ריינערע און געזונטערע לופט און ברענגען ערלייכטערונג פאר  -עמיסיע

טיס וועלכע ליידן פון אסטמא און אנדערע אטעמען  די פילע איינוואוינער פון שוואכערע קאמיוני
  קראנקייטן." 

  
 Natural Resources Defenseקעטי העריס, נאטורליכע רעסארסן פארטיידיגונג קאונסיל'ס )

Council ,די ( ריינע קארן און ברענשטאף אדוואקאט, האט געזאגט"ACT   רעגולאציע איז וויכטיג
געטריבענע טראקס איז באזונדערס פארשפרייט אין  -וויבאלד פארפאסטיגונג פון פאסיל ברענשטאף

מינאריטעטן און ארימערע קאמיוניטיס וועלכע זענען מער ווארשיינליך צו זיין פלאצירט נעבן הייוועיס און  
ריט און עס מוז קומען צוזאמען מיט נאך  רעגולאציע איז א גרויסע ערשטע ט  ACTפראכט צענטערן. די 

ּפאליסיס און פראגראמען, צום ביישפיל צו ערזעצן און איבערמאכן עקזיסטירנדע דיעזעל עקוויּפמענט;  
אוועקשטעלן באלוינונגען פאר עלעקטראנישע קאר טשארדזשינג אינפראסטראקטור; און פאדערן  

  ערעכטיגקייט קאמיוניטיס." רעדוקציע מאסנאמען פאר ענווייראמענטאלע ג-עמיסיע

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fregulations%2Fpropregulations.html%23recent&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc5d7b5f863774cf8d97508d9cbd5ef87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764941979963426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TydQ5rZaLpR%2Bdj7WsLaD4eyInhrRrI6vpWgx48%2BiIGU%3D&reserved=0


  
 New York League ofדזשּולי טייג, פרעזידענט פון די ניו יארקער פאראיין פון אפהיטונג וויילער )

Conservation Voters ,די טראנספארטאציע סעקטאר איז די גרעסטע קוואל פון  ( האט געזאגט"
( רעגולאציע שטופט דאס  ACTטראק ) שעדליכע גאז עמיסיעס אין ניו יארק. די פארגעשריטענע ריינע

-zeroפארקויפן פון מיטלמעסיגע און שווערע קארן אין ניו יארק פאר מער ריינע און עמיסיע פרייע קארן )
emission vehicles, ZEV יאר און עס רעדוצירט דאס באנוץ פון    15( אין לויף פון די קומענדיגע

זער לופט, באזונדערס אין ענווייראמענטאלע שמוציגע פאסיל ברענשטאף וואס פארפעסטיגט אונ
גערעכטיגקייט קאמיוניטיס. אראפנעמען ניו יארק'ס טראנספארטאציע סעקטאר פון קארבאן איז וויכטיג  

איז א קריטישע טריט אין   ACTדאס אריבערפירן די   —צו עררייכן די סטעיט'ס עמיסיע רעדוקציע ציהלן 
פארן   DECווערנער האקול, קאמישאנער סעגָאוס און די די ריכטיגע ריכטונג. מיר אפלאדירן גא

  אונטערנעמען די קריטישע ּפאליסי דעם יאר." 
  

ניו יארק   -ּפיטער מ. איוואנאוויטש, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ענווייראמענטאלע שתדלנים 
(Environmental Advocates NY ,האט געזאגט ,)  דאס עמטליכע אריבערפירונג פון די"

רעגולאציעס איז א מתנה פון ריינע לופט פאר אלע ניו יארקער, אבער באזונדערס די וועלכע וואוינען אין  
עצער וואו אסאך שמוציגע דיעזעל טראקס פארן ארום. מיר זענען דאנקבאר אז גאווערנער האקול  פל

האט אונטערגענומען שריט צו שניידן פארפעסטיגונג פון טראקס וועלכע מאכן צופיל ניו יארקער קראנק  
יגע דורות לעבן  און פירן צו פריצייטיגע טויטפעלער. מיט די נייע רעגולאציע וועלן יעצטיגע און צוקונפט

  געזונטערע לעבנס." 
  

 Allianceניו יארק )  -ען רעינאלדס, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון די פאראיין פאר ריינע ענערגיע 
for Clean Energy New York  ,דורכן זיך רוקן פאראויס מיט די ריינע טראק  (, האט געזאגט"

אין קלימאט שריט און אין די באמיאונגען פאר   רעגולאציעס טוט ניו יארק אנהאלטן א פירערשאפט ראלע
ריינע לופט. אריבערפירן די רעגולאציע גיבט יעצט צייט פון פאראויס פאר פאבריצירער כדי ניו יארק זאל 
קענען אריבערגיין צו ריינע מיטלמעסיגע און שווערע טראקס אין די קומענדיגע יארן. די טריט איז וויכטיג  

  ק'ס קלימאט שריט פלאן." פארן איינפירן ניו יאר
  

  בעסטע קלימאט געזעץ-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 , או 2050ביז   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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