אויף תיכף ארויסצוגעבן1/5/2022 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט פלאן צו דערגרייכן  2מיליאן קלימאט-גינציגע וואוין-ערטער ביז 2030
מיט געביידעס פאראנטווארטליך פאר איבער א דריטל פון ניו יארק׳ס קלימאט פארּפעסטיגונג,
פירט איין דער גאווערנער א פרעצעדענטלאזע פארשפרעכונג צו פארשנעלערן גרינע,
עלעקטריזירטע אדער עלעקטריזירונג-גרייטע געביידעס
גאווערנער האקול וועט אויך פארשלאגן לעגיסלאציע צו פארזיכערן אז אלע נייע געביידע
קאנסטרוקציע איז זערא-עמיסיע ביים יאר 2027
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א פלאן צו עררייכן  2מיליאן קלימאט-גינציגע,
עלעקטריזירטע אדער עלעקטריזירונג-גרייטע וואוינונגען ביז  2030אלס טייל פון דעם  2022סטעיט אָ וו
דע סטעיט .גאווערנער האקול האט אויך געמאלדן פארגעשלאגענע לעגיסלאציע צו פארזיכערן אז אלע
נייע געביידע קאנסטרוקציע גרייכט זערא-עמיסיע ביז  .2027די פרעצעדענטלאזע פארשפרעכונג
איינצוצוימען געביידע עמיסיעס ,וואס פאראורזאכט מער ווי א דריטל פון ניו יארק׳ס קלימאט
פארּפעסטיגונג ,וועט אויך פארזיכערן אז איבער  800,000הויזגעזינדער מיט קליינע אדער מיטל-מעסיגע
איינקונפט קענען פארשאפן ריינע ענערגיע אפגרעידס.
״כדי צו מאכן ריכטיגע פארשריטן אויף קלימאט ענדערונג ,איז צייט זיך צו נעמען דירעקט קעגן די הויפט
קוועלער פון פארּפעסטיגונג ,פארזיכערן אז גרינערע האָ וזינג איז פאראן פאר אלע ניו יארקער און
אויספלאסטערן דעם וועג אויף א מער שטאנדהאפטיגע צוקונפט,״ האט גאווערנער האקול געזאגט .״די
טראנספארמירנדע אינוועסטירונג אין גרינע אינפראסטרוקטור וועט צעמענטירן ניו יארק׳ס סטאטוס ביים
סאמע פארנט פון קלימאט אקציע און פארזיכערן גלייכקייט פאר יעדן אין אונזער טראנזיציע צו א
ריינערע ,גרינערע סטעיט.״
גאווערנער האקול׳ס פלאן צו עררייכן א מינימום פון  1מיליאן עלעקטריזירטע וואוינונגען און ביז  1מיליאן
עלעקטריזירונג-גרייטע וואוינונגען ביז  2030איז באפעסטיגט מיט א שטארקע ריי לעגיסלאטיווע און
ּפאָ ליסי אקציעס .דער פלאן וועט:

•
•
•
•

פארלאנגען זעראָ אויפ׳ן פלאץ גרינהויז גאז עמיסיעס פאר נייע קאנסטרוקציע נישט שפעטער פון
2027
אפגרעיד׳ען ניו יארק׳ס עפלייענס עפעקטיווקייט סטאנדארטן ,רעדוצירן ענערגיע באניץ און
שפארן ניו יארקער ביליאנען דאלארען אין יוטיליטי קאסטן
פאדערן ענערגיע מעסטונג סטאנדארטן פאר גרויסע געביידעס ,גרינגער צו מאכן נאכצושפירן
ענערגיע שּפאָ ר-מיטלען פארבעסערונגען במשך די צייט
צונויפברענגען די פינאנץ ,מאָ רטגעדזש און באנקירונג אינדוסטריעס צו העלפן אויסגלייכן
פריוואטע קאפיטאל מיט דער האָ וזינג שטאנדהאפטיגקייט ציל

•
•

•

•
•

באזארגן די טרענירונג פראגראמען נויטיג אוף צו פארזיכערן אז ניו יארק האט א געניטע
ארבעטסקראפט צוצושטעלן די סערוויסעס
אפירברענגען לעגיסלאציע אויסצוגלייכן דעם פעלד פאר ריינע ענערגיע אלטערנאטיוון און
ברענגען א סוף צו דער פליכט צו סערווירן קאסטומערס מיט נאטורליכע גאז וואס עקזיסטירט אין
סטעיט געזעץ ,געאייגנט אויף אנצוהאלטן צוגענגליכקייט פאר ניו יארק׳ס מערסט באדערפטיגע
קאסטומערס
דירעקטע ניו יארק סטעיט ענערגיע און אנטוויקלונג אויטאריטעט ( ,)NYSERDA׳האומס ענד
קאמיוניטי ריניועל׳ ( ,)HCRדעפארטמענט פון פובליק סערוויס ( ,)DPSאון דעפארטמענט אָ וו
סטעיט ( )DOSצוצושטעלן אן אויספירליכע פלאן צו עררייכן דעם ציל היי-יאר ,מיט א פינאנצירונג
פארשלאג און סטראטעגיעס אויסצוניצן פריוואטע קאפיטאל.
העכערן מער ווי צען-פאכיג פער יאר פון דער איצטיגער ראטע פון עלעקטריזירונג פון אומגעפער
 20,000היימען ביז׳ן ענדע צענדליג יאר.
אוועקשטעלן א געווידמעטע גרינע עלעקטריזירונג פאָ נד און עלעקטריזירן נידעריגע-איינקונפט
היימען דורך HCR׳ס נייע פינף-יעריגע 25 ,ביליאן דאלערדיגע האָ וזינג קאפיטאל פלאן ,וואס
וועט פאראויס-פירן די סטעיט׳ס צילן פון שאפן גרינע צוגענגליכע האָ וזינג

אלס טייל פון דעם פלאן וועט גאווערנער האקול אויך אנווייזן פאר  DPSצו פארזיכערן אז גאז יוטיליטי
פירמעס מינימיזירן אינוועסטירונגען אין טייערע נייע גאז אינפראסטרוקטור ,שטיצן אלטערנאטיוון צו
מינימיזירן גאז פארלאנג ,און זיך אדורכרעדן מיט מיטגלידער פון אומגינציגע קאמיוניטיס פולקאם און
יושר׳דיג אין דער גאז טראנזיציע.
גאווערנער האקול וועט אויף אפירברענגען א לאנד-וועגווייזיגע לעגיסלאטיווע פארשלאג פאר נייע
קאנסטרוקציע געביידע קאודס וואס וועלן:

•
•
•
•

פארלאנגען פון נייע קאנסטרוקציע איבער׳ן סטעיט צו האבן זעראָ אויפ׳ן פלאץ גרינהויז גאז
עמיסיעס נישט שפעטער ווי 2027
איינגלידערן דערגרייכונג פון ניו יארק סטעיט׳ס גרינהויז גאז רעדוקציע אביעקטיוון אין אנטוויקלען
דעם נייעם קאנסטרוקציע קאוד.
אפדעיט׳ען געביידע קאוד קאסט-גינציגקייט קריטעריע אריינצונעמען אין חשבון פאר די פול
לעבנסצייט פון אינסטאלירטע אויסריכטונגען
פארברייטערן דעם ניו יארק סטעיט פייער אפהאלט און געביידע קאוד קאונסיל אריינצורעכענען
דעם פרעזידענט און  CEOפון  NYSERDAאון דער דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע
אפהיט ( )DECקאמיסיאנער

דער פארשפרעכונג איז טייל פון דער גאווערנער׳ס אויספירליכע אגענדע צו דעקארבאניזירן געביידעס אין
ניו יארק ,וואס נעמט אויך אריין דאס ברענגען גרינע ענערגיע לייזונגען צו איבער  1,000פובליק סקולס.
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