
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/12/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

גאווערנער האקול, מיט אינערן סעקרעטאר האאלאנד און גאווערנער מורפי, אנאנסירן היסטארישע  
    ווינט ענערגיע ָאוקשען נעבן ניו יארק און ניו דזשערזי בארטן 

  
׳ניו יארק ּבייט׳ ליעס פארקויף האט פאטענציעל צו שאפן ביז זיבן גיגאוואט פון ריינע ענערגיע,  

 אר באלד צוויי מיליאן וואוינונגען  גענוג עלעקטריציטעט פ
    

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אינאיינעם מיט אינערליכן סעקרעטאר פון די פאראייניגטע שטאטן  
פרעזידענט ליז שולער האבן  AFL-CIOדעב האאלאנד, ניו דזשערזי גאווערנער פיל מורפי און 

( וועט האלטן א ווינט ָאוקשען אום  BOEMענערגיע פארוואלטונג )-אנאנסירט אז דער ביורא פון ים
עיקערס אין דעם ׳ניו יארק ּבייט׳, אינאיינעם מיט א   488,000פאר א שטח וואס אנטהאלט  23פעברואר 

ונטערנעמונג צווישן ניו יארק, ניו דזשערזי און טשעין א-שָאר ווינט סופליי-פלאן פאר א קאארדינירטע ָאף
BOEMשָאר ווינט סופליי-, וואס וועט גערופן ווערן, ״א פאראייניגטע בליק אויף אנטוויקלען אן ָאף-

שָאר ווינט פריאריטעטן אויסגערעכנט אין  -וועגווייזיגע ָאף-שעין.״ די מעלדונג בויט אויף די לאנד ט
און זענען א באדייטנדע טריט אויף פאראויס אין   דע סטעיטסטעיט ָאוו   2022גאווערנער האקול׳ס 

מעגעווַאט    9,000אוואנסירן דעם קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט ציל צו אנטוויקלען 
 .  2035שָאר ווינט ביז -פון ָאף

  

וועטער וואס  ״דא אין ניו יארק לעבן מיר שוין מיט די תוצאות פון קלימאט ענדערונג דורך עקסטרעמע 
״מיר מוז  האט גאווערנער האקול געזאגט.שטעלט דירעקט אין געפאר אונזער לעבנסשטייגער,״ 

אויספלאנירן אן אמביציעזע צוגאנג צו א ריינערע ענערגיע עקאנאמיע, היינט מער פון אלעמאל, און דער  
שָאר  -ייכן אירע צילן פאר ָאף היינטיגער אויפטו הייבט ארויס ווייטער ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו דערגר

ווינט. דער אונטערנעמונג וועט פארלאנגען צוזאמענארבעט אויף אלע שטאפלען, און איך אפלאדיר דער  
, ווי אויך ניו BOEMביידען אדמיניסטראציע פאר זייערע שריטן און איך דאנק סעקרעטאר האאלאנד און 

שָאר ווינט  -בשעת מיר בויען אויף ניו יארק׳ס ָאף דזשערזי גאווערנער מורפי, פאר זייער צוזאמענארבעט
 ענערגיע אנטוויקלונג.״ 

    
שָאר ווינט דעוועלאפערס אריינצוגעבן ּבידס אויף  -ליציטאציע וועט ערמעגליכן פאר ָאף 23דער פעב. 

ווי ערקלערט    —די מערסטע ערטער אנגעבאטן ביז היינט אין אן איינציגן ָאוקשען  —זעקס ליעס ערטער 
יף קען רעזולטירן . ליעסעס אנגעבאטן אין דעם אויספארקוענדגילטיגע פארקויף מודעה׳ס BOEMין א

  2שָאר ווינט ענערגיע, גענוג צוצושטעלן עלעקטרישע קראפט פאר באלד -גיגאוואט פון ָאף 7ביז  5.6אין 
שָאר ווינט טעכנאלאגיע ווערט מער פארגעשריטן, האבן די ערטער די  -מיליאן וואוינונגען. אזוי ווי ָאף

 פאטענציעל צו פראדוצירן נאך מער ריינע ענערגיע.  
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uk8N9rNyFV3aYYWTazRdYrb7KEIjIPnM3BO44artHc8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boem.gov%2Frenewable-energy%2Fstate-activities%2Fnew-york-bight&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc3f130fcbe44469b7ad208d9d5e73039%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776011362117553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ySGYxQAeOWfMqk8TgwIOvfLroqF3fTfFaz2J96igyZk%3D&reserved=0


ויף דער היינטיגער קָאל האבן די פירער אויסגעלייגט א פאראייניגטע בליק אויף צו אנטוויקלען א  א
טשעין וואס וועט צושטעלן בענעפיטן פאר ניו יארקער און  -לאנדישע סופליי-שָאר ווינט אין-שטארקע ָאף

ווירטע קאמיוניטיס. די  ניו דזשערזי איינוואוינער און פון דעם ארומיגן ראיאן, אריינגערעכנט אונטערסער
- צוזאמענארבעט וועט דינען אלס א מוסטער פאר צוקונפטיגע צוזאמענארבעט און אוועקשטעלן דעם יו

 שָאר ווינט מארקעט.  - עס אלס א גרויסע שפילער אין דעם אלוועלטליכן ָאף
  

יעס באדינגונגען  שָאר ווינט ָאוקשען וועט אנטהאלטן עטליכע אינאווירנדע ל-דער ׳ניו יארק ּבייט׳ ָאף
שָאר  -טשעין פאר ָאף-עס סופליי-לאנדישע יו-געאייגנט אויף צו שטיצן די אנטוויקלונג פון א שטארקע אין

ווינט און פארשטערקערן די באשעפטיגונג מיט ׳טרייבס׳, די קאמערציעלע פישכאפעריי אינדוסטריע,  
ציען  -ינגונגען וועלן אויך פאראויס באניצער, און אונטערסערווירטע קאמיוניטיס. די באד-אנדערע ים

בייגיגקייט אין טראנסמיסיע פלאנירונג און וועט אויסניצן פראיעקט לעיבאר אפמאכן דורכאויס די  
שָאר ווינט פראיעקטן. באדינגונגען רעכענען אריין באלוינונגען איינצושאפן הויפט -קאנסטרוקציע אויף ָאף

און   —י צ.ב.ש. בלעידס, טורבינעס, און פונדאמענטן  וו —שטאנדטיילן פון אינערהאלב דעם לאנד 
 איינצופירן פראיעקט לעיבאר אפמאכן כדי צו פארזיכערן אז פראיעקטן זענען יּוניָאן געבויט.  

    
איז  2030שָאר ווינט ביז -פון ָאף GW 30העריס אדמיניסטראציע׳ס ציל צו אינסטאלירן -דער ביידען

מזרח און מיטל  -שָאר ווינט ּפָאליסיס און שריטן לענגאויס די צפון-שטערקער געמאכט דורך סטעיט ָאף
אטלאנטיק. אינאיינעם האבן ניו יארק און ניו דזשערזי אוועקגעשטעלט די לאנד׳ס גרעסטע ראיאנישע  

 .  2035שָאר ווינט ביז -פון ָאף  GW 16שָאר ווינט ציל פון אינסטאלירן איבער -ָאף
  

״די ביידען העריס אדמיניסטראציע האט  אנד האט געזאגט, אינערליכע סעקרעטאר דעב האאל
שָאר ווינט געלעגנהייטן  -געמאכט דאס לייזן דעם קלימאט קריזיס הויפט טייל פון אונזער אגענדע, און ָאף

דור געלעגנהייט צו באקעמפען קלימאט ענדערונג און -א- ווי דער ׳ניו יארק ּבייט׳ שטעלט פאר אן איינמאל
טע יּוניָאן דזשאבס אין די פאראייניגטע שטאטן. מיר זענען ביי אן אויסבייג פונקט פאר  שאפן גוט באצאל

און מיר מוזן עס טון  —שָאר ווינט ענערגיע אנטוויקלונג. מיר מוזן כאפן דעם מאמענט -לאנדישע ָאף-אין
 אינאיינעם.״  

  
ציעל פאר אונזער צוקונפט  שָאר ווינט האלט ריזיגע פאטענ-״ָאףגאווערנער פיל מורפי האט געזאגט, 

וואס אנבאלאנגט קלימאט ענדערונג, עקאנאמישע וואוקס, פארשטערקערן אונזער ארבעטסקראפט און  
שָאר  -דזשאב שאפונג. ניו דזשערזי איז שוין פארשפראכן צו שאפן באלד א פערטל פון דעם לאנד׳ס ָאף

א באווייז אז קלימאט אקציע קען  שאפונג מארקעט און די טראנספארמירנדע פראיעקטן זענען -ווינט
טרייבן אינוועסטירונגען אין אינפראסטרוקטור און מעניופעקטשורינג, און אין דער זעלבער צייט שאפן  

גוט באצאלטע, יּוניָאן דזשאבס. דורך נעמען שריטן אויף דער מיטגעטיילטן בליק קענען מיר שטיצן  
שטעלן בענעפיטן פאר איינוואוינער פון ביידע סטעיטס,  שָאר ווינט צילן, און צו-אונזער געמיינזאמע ָאף

באלאדנטע קאמיוניטיס. אינאיינעם, מיט די קריטישער קאאפעראציע מיט - איבערהויפט די אין איבער
העריס אדמיניסטראציע און אונזערע סטעיט שותפים, וועלן מיר מאכן פון דעם חזיון א  -דער ביידען

    שָאר ווינט מארקעט.״-ירער אין דעם אלוועלטליכן ָאףווירקליכקייט, אויף צו ווערן א פ
  

שָאר ווינט אינדוסטריע -א לעצטנסדיגע באריכט גיבט אן אז די פאראייניגטע שטאטן׳ס שטייגנדע ָאף 
טשעין -ביליאן דאלער געלעגנהייט אין איינקונפט פאר ביזנעסער אין דעם סופליי 109שטעלט פאר א 

      במשך די קומענדיגע צען יאר.
     

שָאר ווינט אנטוויקלונג אויף אזא אופן וואס עקזיסטירט  -די צוגאבן זענען געצילט אויף צו שטיצן ָאף
אינאיינעם מיט אנדערע ים באניצונגען און היט אפ דעם ים ענוויירָאנמענט, און אין דער זעלבער צייט  

    העלפט אונזער לאנד׳ס ענערגיע צוקונפט אויף פילע דורות.
  



שָאר ווינט -גאווערנער האקול אנאנסירט פלענער צו אינוועסטירן אין ָאף אין צוגאב האט
מיליאן וואוינונגען,   1.5אינפראסטרוקטור, איינשאפן גענוג ווינט ענערגיע צו באקרעפטיגן ווייניגסטנס 

ר שָאר ווינט מייסטע-שָאר ווינט טראנסמיסיע נעטווָארק, און איינפירן דעם ָאף -אנהויבן פלאנירן אן ָאף
סטעיט ָאוו דע סטעיט רעדע. דאס וועט פארזיכערן אז דער   2022׳דיעּפ ווָאטער׳ אין איר  2.0פלאן 

ברעג. די  - שָאר ווינט ענערגיע מארקעט לענגאויס דעם מזרח ים- סטעיט האט דער שטערקסטער ָאף
עקאנאמישע  דזשאבס, א קאמבינירטע  6,800שָאר ווינט וועט שטיצן איבער -גאווערנער׳ס פלאן פאר ָאף

גיגאוואט פון ענערגיע, גענוג צו  4.3ביליאן דאלער איבער׳ן סטעיט, און איבער  12.1ווירקונג פון 
 מיליאן וואוינונגען אין ניו יארק.   3באקרעפטיגן באלד 

    
 ### 
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