
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/2/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן צו ליפערן  -גרויס 22גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 זויבערע, צוגענגליכע ענערגיע פאר ניו יארקער  

  
פארנעמיגע באנייבארע פראיעקטן ביז  -באזירטע איינשאפונג פון גרויס- סטעיט׳ס גרעסטע לאנד 

 היינט  
  

ביליאן דאלער אין   2.7קער וואוינונגען, אויפטרייבן איבער ניו יאר  620,000וועט באקרעפטיגן איבער 
 דזשָאבס לענגאויס דעם סטעיט   3,000פריוואטע אינוועסטירונג און שאפן איבער 
  

ווינט ענערגיע פראיעקטן אונטער אנטוויקלונג  -ווינט און ים - סָאלַאר, לאנד 120סטעיט האט איצט 
מעגעווַאט פון זויבערע עלעקטרישע קראפט צום נעץ, און   14,200וועלכע וועלן צושטעלן איבער 

 פראצענט פון ניו יארק׳ס עלעקטרישע קראפט פון באנייבארע קוועלער   66באקרעפטיגן איבער 
  

פראצענט פון דער סטעיט׳ס   70ן איבערצושטייגן ניו יארק׳ס ציל צו שאפן פארשנעלערט פארשריט
 עמיסיע גריד  -אויף א וועג צו א זערא 2030עלעקטרישע ענערגיע פון באנייבארע קוועלער ביז  

  
פארנעמיגע סָאלַאר און  -גרויס 22גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אויסטיילונגען פאר 

זש פראיעקטן וועלכע וועלן ליפערן גענוג ריינע, צוגענגליכע ענערגיע צו באקרעפטיגן ענערגיע סטָארעד
- יאר. אלס דער סטעיט׳ס גרעסטער לאנד  20ניו יארקער וואוינונגען אויף ווייניגסטנס  620,000איבער 

ביליאן   2.7אזירטער באנייבארע ענערגיע איינשאפונג ביז היינט וועלן די פראיעקטן אויפטרייבן איבער ב
טערמיניגע דזשָאבס -קורץ און לאנג 3,000דאלער אין פריוואטע אינוועסטירונג און שאפן איבער  

לענגאויס דעם סטעיט. די היינטיגע אויסמעלדונג פארשנעלערט פארשריטן איבערצושטייגן ניו יארק  
רע קוועלער ביז פראצענט פון דער סטעיט׳ס עלעקטריציטעט צו קומען פון באנייבא 70סטעיט׳ס ציל פאר 

, ווי געפאדערט אין דעם קלימאט פירערשאפט און  2040עמיסיע גריד ביז -אויפ׳ן וועג צו א זערא 2030
קאמיוניטי באשיצונג אקט. די אויסטיילונגען וועלן פארשטערקערן דער סטעיט׳ס איצטיגע ּפייּפליין פון  

ק׳ס עלעקטרישע קראפט פון באנייבארע  פראצענט פון ניו יאר 66באנייבארווארג צו באקרעפטיגן איבער 
 קוועלער.  

  
״די היינטיגע אינוועסטירונגען וועלן אונז שטעלן אויף א וועג צו מאכן ניו יארק א גרינערן ארט צו וואוינען 

האט גאווערנער האוקול  און גלייכצייטיג שאפן נייע דזשָאבס און אויפטרייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג,״  
״די פראיעקטן וועלן אונז ערמעגליכן נישט נאר נאכצוקומען נאר גאר איבערשטייגן אונזער ציל   געזאגט.

פראצענט פון אונזערע עלעקטרישע קראפט פון באנייבארע מיטלען און וועט ווייטער   70פון שאפן 
 צעמענטירן ניו יארק אלס א נאציאנאלע פירער אין דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג.״  

  
 פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן לויט׳ן ראיאן זענען:  - גרויס 22די 
 

 קאפיטאל ראיאן 



-19.99אפיליאט, וועט בויען א   CSסי׳, א -על-׳סטערן סָאלַאר על ׳סטערן סָאלַאר׳: •
 עגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין דעם טאון סקאגטיקאוק, אין רענעסעלער קאונטי.  מ

׳פארט עדווארד׳, א ׳באראלעקס׳ אפיליאט, וועט בויען  ר פַארם:׳פארט עדווארד׳ סָאלאַ  •
מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין די טאונס פארט עדווארד און ארגייל,  -100א 

 וואשינגטאן קאונטי.  

סי׳, א ׳נעקסאמפ׳ אפיליאט,  -על -׳סקָאטש רידזש סָאלַאר על  ׳סקָאטש רידזש סָאלַאר׳: •
סָאלַאר איינריכטונג אין דעם טאון דוועינסבורג, סקענעקטעדי   מעגעווַאט-20וועט בויען א 

 קאונטי.  

סטייוועסענט׳ סָאלַאר, אן ׳איסט לייט ּפַארטנערס׳   ELP׳ סטייוועסענט׳ סָאלַאר: ELP׳ •
מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין דעם טאון -19.99אפיליאט, וועט בויען א 

 סטייוועסענט, קאלומביע קאונטי.  

סי, א ׳באראלעקס׳ אפיליאט, וועט -על-׳איסטאן׳ סָאלַאר על ׳איסטאן׳ סָאלַאר פַארם: •
 ר איינריכטונג אין דעם טאון איסטאן, וואשינגטאן קאונטי.  מעגעווַאט סָאלאַ -20בויען א 

• ELP :ראטערדאם סָאלַאר ELP  סי, אן ׳איסט לייט -על -ראטערדאם סָאלַאר על
מעגעווַאט איינריכטונג אין דעם טאון -19.99ּפַארטנערס׳ אפיליאט, וועט בויען א 
 ראטערדאם, סקענעקטעדי קאונטי.  

 צענטראל ניו יארק  
- סי, א ׳קאנעקט -על -דזשען׳ קאיוגע קאונטי על-׳קאנעקט: 2׳הארוועסט הילס׳ סָאלַאר  •

מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין די טאונס -100וועט בויען א  זשען׳ אפיליאט,ד
 דזשענוא און וועניס, קאיוגע קאונטי  

איסט׳  -סי, א ׳סאן-על-הָאלדינגס על SED NY איסט׳ סציפיא סָאלַאר:- ׳סאן •
מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין דעם טאון -18דעוועלָאּפמענט אפיליאט, וועט בויען אן 

 איוגע קאונטי.  סציפיא, ק

 מאוהאק וואלי 
- סי, א ׳קאנעקט - על-דזשען׳ מאנטגאמערי קאונטי על -׳קאנעקט : 2׳מיל ּפוינט׳ סָאלַאר  •

מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין דעם טאון גלען,  -100זשען׳ אפיליאט, וועט בויען א ד
 מאנטגאמערי קאונטי.  

סי, א  - על -לעט קריעק סָאלַאר על איסט׳ פ -׳סָאןסָאלַאר:  IIאיסט׳ פלעט קריעק - ׳סָאן •
מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג  -100איסט׳ דעוועלָאּפמענט אפיליאט, וועט בויען אן -׳סָאן

 אין דעם טאון רּוט, מאנטגאמערי קאונטי.  

סי, א ׳באראלעקס׳ -על -ניופארט דיערפילד סָאלַאר על   ניופארט סָאלַאר פַארם: •
ַאט סָאלַאר איינריכטונג אין די טאונס דיערפילד,  מעגעוו-130אפיליאט, וועט בויען א 

 מארסי און ניופארט, אין אניידע און הערקימער קאונטי.  

סי, א ׳באראלעקס׳ אפיליאט, וועט  - על -׳פוטהילס׳ סָאלַאר על  ׳פוטהילס׳ סָאלַאר פַארם:  •
   מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין דעם טאון מעיפילד, פולטאן קאונטי.-40בויען א 

סי,  - על-קאלומביע סָאלַאר ענערגיע צענטער על   קאלומביע סָאלַאר ענערגיע צענטער:  •
מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג מיט  -350באנייבארווארג אפיליאט, וועט בויען א  EDFאן 
פלאצירטע ענערגיע סטָארעדזש אין די טאונס קאלומביע -מעגעווַאט פון אינאיינעמדיג 20

 ימער קאונטי.  און ליטשפיעלד, הערק

 נארט קאנטרי 
- על -׳ריטש ראוד׳ סָאלַאר ענערגיע צענטער על  ׳ריטש ראוד׳ סָאלַאר ענערגיע צענטער: •

מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג  -240באנייבארווארג אפיליאט, וועט בויען א   EDFי, אן ס
ון פלאצירטע ענערגיע סטָארעדזש אין דעם טא-מעגעווַאט פון אינאיינעמדיג 20מיט 

 קענטאן, סט. לאורענס קאונטי.  

סי, א ׳באראלעקס׳  -על- פארט קאווינגטאן סָאלַאר עלפארט קאווינגטאן סָאלַאר פַארם:  •
מעגעווַאט פון  77מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג מיט -250אפיליאט, וועט בויען א 



פלאצירטע ענערגיע סטָארעדזש אין דעם טאון פארט קאווינגטאן,  -אינאיינעמדיג 
 פרענקלין קאונטי.  

סי׳, א ׳רענעסָאלַא ּפַאווער׳ - על-׳רענעסָאלַא ּפַאווער הָאלדינגס על רוזוועלט סָאלַאר:  •
מעגעווַאט   2מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג מיט -19.99אפיליאט, וועט בויען א 

 פלאצירטע סטָארעדזש אין דעם טאון מאסענא, סט. לאורענס קאונטי.  -יג אינאיינעמד

סי, א ׳בארעגא׳ סָאלַאר אפיליאט,  -על-על 1׳מאס רידזש׳ סָאלַאר  ׳מאס רידזש׳ סָאלַאר:  •
מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין דעם טאון דעקאלב, סט. לאורענס  -60וועט בויען א 

 קאונטי.  

 סאוטערן טיער  
אפיליאט, וועט בויען א   CSסי, א - על- ׳יעלאו בַארן׳ סָאלַאר על ׳יעלאו בַארן׳ סָאלַאר: •

ט סָאלַאר איינריכטונג אין די טאונס לענסינג און גראטאן, טאמפקינס  מעגעוואַ -160
 קאונטי.  

 מערב ניו יארק 
סי,  -על-׳רידזש וויו׳ סָאלַאר ענערגיע צענטער על ׳רידזש וויו׳ סָאלַאר ענערגיע צענטער:  •

מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג מיט  -350באנייבארווארג אפיליאט, וועט בויען א  EDFאן 
פלאצירטע סטָארעדזש אין דעם טאון הארטלאנד, ניאגארא  -מעגעווַאט אינאיינעמדיג 20

 קאונטי.  

סי, א ׳סייפרעס קריעק׳  - על -׳ביער רידזש׳ סָאלַאר על  ׳ביער רידזש׳ סָאלַאר:  •
מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין דעם טאון -100באנייבארווארג אפיליאט, וועט בויען א 

 ן, ניאגארא קאונטי.  קעמבריע און פענדעלטא

סי, א נָארטלענד ּפַאווער -על -׳אלפרעד אוקס׳ סָאלַאר על ׳אלפרעד אוקס׳ סָאלַאר:  •
מעגעווַאט פון  20מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג מיט -100אפיליאט, וועט בויען א 

 פלאצירטע סטָארעדזש אין דעם טאון אלפרעד, אלעגאני קאונטי.  -אינאיינעמדיג 

ענערדזשי אפיליאט, וועט  CSסי, א  -על-׳יארק רָאן׳ סָאלַאר על ָאלַאר:׳יארק רָאן׳ ס  •
מעגעווַאט סָאלַאר איינריכטונג אין די טאונס בוסטי און קיאנטאון,  -90בויען א 

 טשאטאקווא קאונטי.  

  
 שאפן נייע דזשָאבס  

פריוואטע  פירונג פון באנייבארע ענערגיע האט רעזולטירט אין באדייטנדע -ניו יארק׳ס פאראויס
  30אינוועסטירונג, נייע דזשָאבס און עקאנאמישע אנטוויקלונג פאר ארטיגע קאמיוניטיס אין איבער 

 קאונטיס לענגאויס דעם סטעיט.  
  

 אינוועסטירן אין באזייטיגטע קאמיוניטיס  
מיליאן דאלער אין   86אויסגעטיילטע פראיעקטן, האבן דעוועלאפער פארשפראכן באלד -דורך די ניי

אינוועסטירונגען אין קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן לענגאויס דעם סטעיט, אריינגערעכנט  
אפטן,  ארבעטש-באזירטע אינוועסטירונגען ווי צום ביישפיל נייע באשעפטיגונג אויסשול -קאמיוניטי

אומשטענדן  -סקָאלערשיפ פראגראמען, און זומער קעמפס פאקוסירט אויף שטיצן ארטיגע שוואכערע
קאמיוניטיס. אין צוגאב, האבן אלע דעוועלאפערס פארשפראכן צו זיכער מאכן אז ארבעטער פארבינדן  

באשטימט  מיט די קאנסטרוקציע פון פראיעקטן ווערן געצאלט אן אנגענומענע געהאלט, א סטאנדארט 
 דורך דער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט.  

  
 שטעלן אלס הויפט ציל ענווייראנמענטאלע באשיצונג 

אויף פינף יאר נאכאנאנד, האט דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט 
(NYSERDAגעצייגט א פארשפרעכונג צו איינפירן די מערסט אמביציעזע רי )  ינע ענערגיע אגענדע אין די

אויפ׳ן וועג צו בויען א   NYSERDAפאראייניגטע שטאטן. מיט׳ן צוגאב פון די נייע פראיעקטן, איז 
ליניע מיט די פעאיגקייט פון באקרעפטיגן דאס גלייכן פון צוויי דריטלען פון דעם  - באנייבארע ענערגיע רערן



מיליאן מעגעווַאט שעה׳ן באנייבארע ענערגיע   4.5 סטעיט. די פראיעקטן וועלן אויפטרייבן אומגעפער
היימען, און וועט רעדוצירן קארבאן עמיסיעס מיט איבער  620,000יערליך, גענוג צו באקרעפטיגן איבער 

קַארס פון ראוד יעדעס יאר. זעקס   492,000מיליאן מעטריק טָאנען יערליך, אייניג מיט אראפנעמען  2.2
עלן אויך צוזאמגעּפָארט ווערן מיט ענערגיע סטָארעדזש איינריכטונגען, וועלכע  אויסגעטיילטע פראיעקטן וו

פארנעמיגע ענערגיע סטָארעדזש קאפאציטעט וואס וועט  -מעגעווַאט יוטיליטי 159וועלן אנטהאלטן 
 פארשטערקערן דאס איינגלידערן באנייבארע ענערגיע כוחות אין דעם עלעקטרישן גריד.  

  
 יו יארקער  שניידן קאסטן פאר נ

סטרוקטור צו העלפן באשיצן קאסטומערס קעגן  RECדי קאנטראקטן אנטהאלטן אן אינדעקס  
פלוצימדיגע אויפשטייגונגען אין ענערגיע פרייזן כדי אז ווען עלעקטריציטעט פרייזן הייבן זיך וועלן די  

סטעיט׳יגער ביל ווירקונג פאר דעם  - ׳ פראגראם קאסטן אראפגיין. דער דורכשניטליכער גאנץ1׳טיער 
דאלער פער חודש פון ווען אן די פראיעקטן וועלן   0.13יין אומגעפער געווענטליכן איינוואוינער וועט ז 

- דורכשניט אלצדינג-אריינגיין אין אפעראציע. סך הכל פראיעקט אויסגאבן, אריינגערעכנט א געוואויגענע
- שעה, טוט ווייטער צייגן אז לאנד -דאלער פער מעגעווַאט 63.08אריינגערעכנטער אויסגאבע פון 

רע ענערגיע קען ברענגען רווחים מיט פארמעסטעריש פרייזן פון באנייבארע ענערגיע  אזירטע באנייבאב
באצאלונגען   NYSERDAוויכטיגע מעלות אויף צו דערגרייכן דער סטעיט׳ס צילן. -קוועלער מיט קריטיש

אונטער די אויסטיילונגען וועלן זיך אנהייבן נאכדעם וואס פראיעקטן האבן זיך איינגעשאפן אלע  
 ערטע פערמיטס און באוויליגונגען און געווארן אפעראציאנעל אויף צו באקרעפטיגן ניו יארק.  געפאד

  
פארנעמיגע  -ליניע פון גרויס- אויסגעטיילטע פראיעקטן וועלן צוגעבן צו ניו יארק׳ס שטארקע רערן-די ניי

 120פון איבער באנייבארע ענערגיע פראיעקטן וואס ציען זיך פאראויס צו אפעראציע, וואס באשטייט 
ווינט ענערגיע פראיעקטן אונטער אנטוויקלונג וועלכע וועלן ליפערן  -באזירטע ווינט און ים-סָאלַאר, לאנד 

גענוג צו  —מעגעווַאטס פון ריינע עלעקטרישע קראפט צום גריד ווען פערטיג  14,200איבער 
יט׳ס אנטשלאסנקייט באקרעפטיגן באלד פינף און א האלב מיליאן ניו יארק היימען. דער סטע

מייל פון נייע גרויסע אפגרעידס שוין   250ארויסצובויען נייע גרינע ענערגיע טראנסמיסיע, געפירט דורך 
אונטערוועגנס לענגאויס דעם סטעיט, מיט לעצטנס געמאלדענע ׳קליען ּפעטה ניו יארק׳ און ׳שַאמּפלעין 

וקטור פראיעקטן, וועלכע וועלן ערמעגליכן פאר׳ן הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס׳ ריינע ענערגיע אינפראסטר
פראצענט פון ניו יארק׳ס   66ליניע פון באנייבארע ענערגיע צו באקרעפטיגן איבער -איצטיגן רערן 

 עלעקטרישע קראפט פון באנייבארע ענערגיע נאכ׳ן אריינגיין אין אפעראציע.  
  

פארזיצערין פון קלימאט  -מיט און NYSERDAפון   CEOדאריען עם. האריס, פרעזידענטקע און 
״מיט דער גרעסטער פארטפעל פון פראיעקטן אויסגעטיילט ביז היינט,  אקציע קאונסיל, האט געזאגט,

ליניע וועלכע איז אין פאזיציע צו  - טוט ניו יארק פארשטערקערן א מאסיוון באנייבארע ענערגיע רערן
קראפט צו טויזנטער פאמיליעס לענגאויס דעם  ליפערן מערנדע סומעס ריינע און צוגענגליכע עלעקטרישע 

איז אנטשלאסן צו ארבעטן מיט די אויסגעטיילטע   NYSERDAסטעיט יארן אינ׳ם צוקונפט. 
דעוועלאפערס, ארטיגע אויספירונג רעגירונג אינסטאנצן און קאמיוניטי סטעיקהָאלדער דורכאויס די  

פלאצירן פראיעקט, אריינגערעכנט די  פראיעקט אנטוויקלונג פראצעס אויף צו פאראנטווארטליך 
 באשיצונג פון הויפט אגריקולטורעלע לאנד, און פארזיכערן אז זיי מאכן עס ביז׳ן ענדע באצייטנס.״  

  
״ניו יארק   ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,

ט פאר ווייטער זיך צו פאראויסציען אויף א גלייכן סטעיט׳ס פארברייטערונג פון די גרינע עקאנאמיע זעצ
גאנג. די באנייבארע ענערגיע פראיעקטן סאלידיזירטן אונזער פאזיציע אלס א פיאנער אין דעם  

אלוועלטליכן קאמף קעגן קלימאט ענדערונג, באשיצט אונזער ענווייראנמענטאלע אייגנשאפטן, און  
פרעצעדענטלאזע קאריערע געלעגנהייטן פאר ניו יארקער   סטימולירן עקאנאמישע אויפלעבונג, ברענגען

לענגאויס דעם סטעיט. דער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט שטייט גרייט צו העלפן באהעפטן ניו 



קוואליטעט טרענירונג געלעגנהייטן כדי צו קענען טרעפן א קאריערע וואס זיי ליבן אין -יארקער מיט הויכע
 טאר.״  דעם אויפשטייגנדן סעק

 
״ניו יארק סטעיט נעמט  ניו יארק סטעיט אגריקולטור קאמיסיאנער ריטשערד עי. באל האט געזאגט,

שריטן און ווייזט דעם וועג פאר׳ן לאנד אין דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג. די באנייבארע ענערגיע  
ציל און נאך ווייטער. איך   באנייבארע ענערגיע  2030פראיעקטן זענען א גרויסע טריט צו אונזער סטעיט׳ס  

בין שטאלץ אז אגריקולטור איז ביים טיש אין אונזער ענווייראנמענטאלע באמיאונגען, און שפילט א  
וויכטיגע ראלע אין דער צייט וואס מיר ארבעטן אלע אינאיינעם צו רעדוצירן שעדליכע גאז ארויסלאז און  

 דורות.״  אפהיטן אונזערע נאטורליכע אוצרות פאר צוקונפטיגע 
  

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און קלימאט אקציע  
- ״מיט ניו יארק׳ס אמביציעזע און לאנד  פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,-קאונסיל מיט

וועגווייזיגע ענערגיע צילן זעצן מיר פאר ווייטער צו ליפערן ווירקליכע רעזולטאטן און מאכן גרויסע 
אינוועסטירונגען אין א ברייטע ריי פראיעקטן צו ברענגען באנייבארע און צוגענגליכע ענערגיע צו ניו  

גיע סטָארעדזש פראיעקטן וועלן שאפן טויזנטער דזשָאבס,  יארקער. די דאזיגע סָאלַאר און ענער
אומשטענדן קאמיוניטיס און בויען אויף פריוואטע אינוועסטירונג אין -אינוועסטירן אין שוואכערע

באנייבארווארג כדי אונז צו העלפן פארבעסערן פובליק געזונטהייט, באשיצן אונזער ענוויירָאנמענט, און  
 ע צוקונפט פאר יעדן ניו יארקער.״  באזארגן א שטאנדהאפטיג 

  
״אלס פארזיצער פון דער סענאט טעלעקאמוניקאציעס  סטעיט סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט, 

קאמיטע, בין איך שטאלץ מיט די היינטיגע מעלדונג. די אונטערנעמונג וועט באזארגן ריינע ענערגיע וואס  
קראגן  - ארקער שטובער און גלייכצייטיג שאפן גרינעוועט באקרעפטיגן איבער א האלב מיליאן ניו י

דזשָאבס פאר ניו יארק סטעיט איינוואוינער. אין דער צייט וואס מיר ארבעטן צו באקעמפן קלימאט  
ענדערונג, איז דאס א ריזיגן געווינס פאר אונזער סטעיט, און איך אפלאדיר גאווערנער האוקול און  

NYSERDA שאפט. איך קוק ארויס צו זען די פארענדיגונג פון דעם פאר זייער בליק און פירער
 פראיעקט.״  

  
״די   עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם פארבאנד פאר ריינע ענערגיע ען רעינאלדס האט געזאגט,

דערפרייענדע נייע ריינע ענערגיע פראיעקט אויסטיילונגען צייגט אז ניו  -גאר 22היינטיגע מעלדונג פון 
פאר ווייטער איר שטארקע אנטשלאסנקייט צו רייניגן אונזער עלעקטרישע גריד, און די  יארק סטעיט זעצט 

באנייבארע ענערגיע אינדוסטריע טוט ערנסטערהייט אויפטרעטן צו אנטוויקלען און אינוועסטירן אין ניו  
די   לאזע ענערגיע קראפט וואס-יארק. מיר קוקן ארויס צו די קאנסטרוקציע דזשָאבס און פארּפעסטונג

 פראיעקטן וועלן ברענגען.״  
 

״ניו   פרעזידענטקע פון דער ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער דזשולי טיגהע האט געזאגט,
ברענשטאף עמיסיעס און דערגרייכן די  -יארק סטעיט דארף האבן ריינע ענערגיע אויף צו רעדוצירן פָאסיל 

׳ באנייבארווארג אויסטיילונג איז א ריזיגע טריט 1. די ׳טיער CLCPAצילן אויסגערעכנט אין דעם 
פאראויס וואס וועט העלפן דעם סטעיט נישט בלויז נאכקומען נאר אויך גאר איבערשטייגן אונזערע  

עמיסיעס גריד. נאך מער ווייזט  -און אונז שטעלן אויף א וועג צו א זערא 2030באנייבארווארג צילן פאר  
ע ענערגיע אינדוסטריע איז אויף צו אינוועסטירן אין די אינאווירנדע גרינע  דאס ווי אנטשלאסן די באנייבאר

 ענערגיע עקאנאמיע וועלכע באקרעפטיגט אונזער ראיאן אריין אינ׳ם צוקונפט.״  
  

 וועגווייזיגע קלימאט פלאן  - ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 
רעסיווער קלימאט און זויבערע אג -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 
ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו  



פאנדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט   19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו עררייכן איר  

 70, אריינגערעכנט שאפן 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר -פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030׳ן יאר פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז 

גאנצער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן 
פארנעמיגע באנייבארע  -גרויס 120ביליאן דאלער אין  35זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 

ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע    6.8יעקטן לענגאויס דעם סטעיט, ענערגיע און טראנסמיסיע פרא
-ביליאן דאלער פאר זויבערע 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער  1.8עמיסיעס, 

׳גרינע באנק׳   NYביליאן דאלער אין  1.6נערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער ע
דזשאבס אין ניו יארק׳ס   158,000וזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד  פארפליכטונגען. אלעס צ

פראצענטיגער שטייגונג אין דער אויסגעשפרייטער  2,100, א 2020זויבערע ענערגיע סעקטאר אין
ווינט -מעגאוואטס פון ים  9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011ענערגיע סעקטאר זייט -סאלאר

. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן 2035יאר  ענערגיע ביז׳ן
, און אין דער זעלבער צייט 2050שטאפלען ביז 1990פראצענט פון די  85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

בערע פראצענט, פון די בענעפיטן פון זוי  40פראצענט, און מיט׳ן ציל פון   35פארזיכערן אז כאטש 
ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן  

פלאץ ענערגיע  -שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע 2025פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185באניץ מיט 
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