
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט טשַארדזשינג דיסקאונט פראגראמען פאר עלעקטרישע אויטא  
 דרייווערס לענגאויס ניו יארק  

    
PSC  באוויליגט ׳מענעדזשד טשַארדזשינג׳ פראגראמען צו פארזארגןEV   דרייווערס מיט ביל

 דיסקאונטס ביים טשַארדזש׳ען בשעת גינציגע צייטן פאר׳ן גריד 
  

PSC פירט פאראויס ׳EV  פובליק  50,000רעדי׳ פראגראם צו פארשנעלערן דאס ארויסשטעלן -מעיק
טשַארדזשינג ּפָארטס -שנעלע 1,500אריינגערעכנט  —און קאמערציעלע טשַארדזשינג ּפָארטס 

  2025ביז  —
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז דער סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע האט באוויליגט 
-באזיצטע יוטיליטי פירמעס עלעקטרישע אויטא אקטיוו און פאסיוו- ניו יארק׳ס אינוועסטירער

ען ניו פארוואלטעטע ׳מענעדזשד טשַארדזשינג׳ פראגראמען, א הויפט שטאנדטייל אין ווייטער אנטוויקל
אינטעגראלע אן באשלוס איז  PSCיארק׳ס עלעקטרישע אויטא אינפראסטרוקטור. די היינטיגע 

רעדי׳ פראגראם, וועלכע האט -מעיק EVשטאנדטייל פון דעם איניציאטיוו באקאנט אלס דעם ׳ 
פארארדענט פאר יוטיליטי פירמעס צו אנטוויקלען ׳מענעדזשד טשַארדזשינג׳ פראגראמען וועלכע וועלן  

באניץ ראטעס וועלכע זענען  -פון-פארזארגן קאסטומערס מיט אן אלטערנאטיוו צו דעם גאנצן היים צייט
ראטעס אינצענטיוויזירן טשַארדזשינג    TOUמען און שוין אין פלאץ. ׳מענעדזשד טשַארדזשינג׳ פראגרא

אין די מערסט גינציגע צייטן פאר׳ן גריד, וועלכס האט די פאטענציעל אויסצוציען די אפגעשאצטע  
    .2030ביליאן דאלער ביז  5ארויסשטעלונגען אויף איבער  EVסאציעלע בענעפיטן פון 

    
עם לאנד אין ריינע ענערגיע אינאוואציע כדי צו באקעמפן ״איך שטאלציר מיך צו זאגן אז ניו יארק פירט ד

האט  קלימאט ענדערונג און ברענגען ענווייראמענטאלע יושר׳דיגקייט צו באטראפענע קאמיוניטיס,״ 
״די היינטיגע אקציע ברענגט אונז איין טריט נענטער צו א גרינערע,   גאווערנער האוקול געזאגט.

ייטערט אויף די בענעפיטן פון עלעקטרישע אויטא באזיצערשאפט  לאזע צוקונפט, און פארבר-עמיסיע
 דורך פארזארגן מער געלט געשפארט אין א צייט ווען ניו יארקער נייטיגן זיך דערין דאס מערסטע.״  

  
פארוואלטעטע טשַארדזשינג  -״די גוטהייסונג פון דער פובליק סערוויס קאמיסיע אויף אקטיוו און פאסיוו

יו יארק וועט אונז העלפן ווייטער פארברייטערן דאס באניץ פון עלעקטרישע אויטאס  פראגראמען אין נ
״די ווייטערדיגע אנטוויקלונג   האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער דעלגאדא.איבער׳ן גאנצן סטעיט,״ 

זיך  און צוטריטליכקייט פון ניו יארק׳ס עלעקטרישע אויטא אינפראסטרוקטור וועט מוטיגן מער ניו יארקער 
לאזע אויטאס און צושטעלן א ריינערע סביבה פאר אונזערע  -גינציגע, עמיסיע-צו קערן צו ענערגיע

 קינדער.״  
     

רעדי׳ פראגראם שטעלט צו פינאנצירונג פאר די אינפראסטראקטור וואס איז נייטיג -מעיק EVדער ׳
׳ טשַארדזשינג ּפָארטס׳, וועלכע קענען  2נייע פובליק און ביזנעס ׳לעוועל   50,000אונטערצוהאלטן איבער 



 1,500ון טשארדזשען א קאר צום ווייניגסטנס טאפלט אזוי שנעל ווי א געווענטליכע וואנט אוטלעט, א
)דירעקט קָארענט( שנעלע טשארדזשינג ּפָארטס אין ניו יארק, אין אנערקענונג פון די   DCפובליק 

וויכטיגע ראלע וואס פובליק שנעלע טשארדזשינג ּפָארטס וועלן שפילן אין דעם נאענטן צוקונפט כדי צו  
 4,571געווען בארואיגן דרייווער זארג. בעפאר דער פראגראם האט זיך אנגעהויבן זענען 

טשַארדדזשערס מיט עפנטליכע צוטריט איבער׳ן סטעיט. דער פראגראם וועט העכערן די צאל  
 פאכיג.  -טשארדזשערס מיט עפנטליכע צוטריט אין ניו יארק סטעיט צען

    
באזיצטע יוטיליטי פירמעס אין ניו  -רעדי׳ פראגראם ווערט פינאנצירט דורך אינוועסטירער-מעיק EVדער ׳

טעיט, און שאפט א פראגראם אויף זיך צו טיילן מיט די קאסטן אויף אן אופן וואס מוטיגט יוטיליטי יארק ס
פירמעס און טשַארדזשינג ּפָארט אנטוויקלער אוועקצושטעלן עלעקטראנישע קאר טשארדזשינג  

מיסיע  אינפראסטראקטור אין פלעצער וועלכע וועלן ברענגן די מערסטע בענעפיט פאר די באניצער. די קא
, און  2025מיליאן דאלאר, און עס וועט לויפן ביז  701האט אוועקגעשטעלט א מאקסימום בודזשעט אויף 

מיליאן דאלאר באשטימט אויף יושר'דיגע צוטריט און גינציגקייטן פאר קאמיוניטיס  206א מינימום פון 
רטס אין שוואכערע  טשַארדזשינג ּפאָ  EVוועלכע זענען געזעלשאפטליך אדער עקאנאמיש שוואכער. 

פראצענט פון די  100קאמיוניטיס זענען בארעכטיגט פאר א העכערע באלוינונג, שטיצנדיג אויף ביז 
 טשַארדזשינג.   EVקאסטן אויף גרייט צו מאכן א פלאץ פאר  

    
טשַארדזשינג ּפָארטס וועט סטימולירן - צוטריטליכע שנעלע-מוטיגן פריוואטע אינוועסטירונג אין עפנטליך

מארקעט אין ניו יארק אין לויף פון די קומענדיגע יארן. כאטש דער אנהייב ציל איז געווען אויף  EVדי 
באזיצטע יוטיליטי -פינאנצירן פראיעקטן וועלכע געפונען זיך אין קאמיוניטיס געדינט דורך אינוועסטירער

ראנספארטאציע  ציען די סטעיט'ס ט-פירמעס, האט אבער די קאמיסיע געזאגט אז דאס פאראויס
עלעקטריזירונג צילן, פארברייטערן צוטריט צו ריינע טראנספארטאציע און צו רעדוצירן עמיסיעס אין  

 שוואכערע קאמיוניטיס זענען נוגע פאר׳ן גאנצן סטעיט.  
    

״אזוי ווי די אנגענומענקייט  פובליק סערוויס קאמיסיע פארזיצער רארי עם. קריסטיען האט געזאגט,
׳מענעדזשד טשַארדזשינג׳   EVאויספלאנירטע  - טייגט איבער׳ן גאנצן סטעיט, וועלן גוט׳ס שEVפון 

דורך צושטעלן   פראגראמען פארזארגן נייטיגע בענעפיטן צו די יוטיליטי און טראנספארטאציע סעקטארן.
EV ועלכע  דרייווערס מיט באלוינונגען פאר גינציגע טשַארדזשינג אויפפירעכץ, אינאיינעם מיט רעסָארסן ו

מאכן גאר גרינג דאס טשַארדזש׳ען, וועלן די ׳מענעדזשד טשַארדזשינג׳ פראגראמען שאפן א געווינס  
דרייווערס אין פארעם פון נידעריגערע ברענשטאף קאסטן און סיי פאר׳ן גריד אין   EVפאר יעדן, סיי פאר 

 דעם פארעם פון רעדוצירטע אינפראסטרוקטור אויסגאבן.״ 
    

נטשיידונג אפעקטירט קאסטומערס פון די הויפט יוטיליטי פירמעס אין ניו יארק סטעיט די היינטיגע א 
צענטראל הודסאן גאז ענד עלעקטריק קארפארעישען, קאנסאלידעיטעד עדיסאן קאמפאני פון ניו  —

יארק אינק., ניו יארק סטעיט עלעקטריק און גאז קארפארעישען, ׳נעשענעל גריד׳, אראנדזש און 
 טיליטיס אינק. און ראטשעסטער גאז און עלעקטריק קארפארעישען.  ראקלענד יו

    
דער טראנספארטאציע סעקטאר איז פאראנטווארטליך פאר דער גרעסטער ביישטייערונג צו שעדליכע  

גאז פארפעסטונג אין דעם לאנד, מיט די עמיסיעס שטייגנדיג מער ווי אין סיי וועלכן אנדערן סעקטאר  
קלערנדע אנטוויקלונג פון טשארדזשינג  -אר. מוטיגן פארשנעלערטע, פאראויסי 30איבער די לעצטע 

שורה -ביליאן דאלער אין אונטערשטע  2.6אינפראסטראקטור וועט צושטעלן פאר ניו יארקער איבער 
בענעפיטן און שטיצן דאס עררייכן די סטעיט'ס טראנספארטאציע עלעקטריזירונג און ריינע ענערגיע צילן.  

פארטאציע עלעקטראניש וועט ערלויבן ניו יארקער צו נוצן ריינערע ענערגיע קוועלער צו  מאכן טראנס 
טרייבן זייערע קארן, מיט ענערגיע קוועלער וועלכע באנייען זיך ווערנדיג א גרעסערע טייל פון די סטעיט'ס 

עלעקטריציטעט סוּפליי. דורכגעטראכט פלאצירן טשארדזשינג אינפראסטראקטור וועט שטיצן 



רעדורצירטע אינסטאלאציע קאסטן, פארבעסערן די אויפנאמע דערפון דורך די פלעצער וואו זיי וועלן  
 אויפגעשטעלט ווערן און מאקסימיזירן דאס באניץ פאר דרייווערס.  

    
כללים פאר קאן   EVאין א פארבינדענע אנטוויקלונג, האט דער פובליק סערוויס קאמיסיע געענדערט די 

ערלויבן פאר קאן   PSCעיט׳ס גרעסטע עלעקטרישע יוטיליטי פירמע. ספעציפיש וועט די עדיסאן, דער סט
ארט ּפלָאג באגרעניצונג אויף שנעלע טשַארדזשינג סטאנציעס  - עדיסאן צו העכערן דעם איצטיגן איינציג

ויסע  ּפלָאגס און עס וועט עלימינירן די פינאנצירונג באגרעניצונג אויף געו 30ּפלָאגס אויף  10פון 
באלוינונגען. די ענדערונגען וועלן לינדערן מארקעט באגרעניצונגען צו העכערן טשַארדזשינג סטאנציע  

צוטריטליכקייט דורך פארמיטלען דעוועלאפער אינטערעסע און מארקעט אויפשטייגונג אין דער  
ואכערע  קאמפאני׳ס סערוויס שטח, אריינגערעכנט פארברייטערטע צוטריט פאר קאמיוניטיס אין שו

 אומשטענדן.  
    

לאנג איילענד, האט  PSEG(, און איר סערוויס ּפרָאוויידער,  LIPAדי לאנג איילענד ּפאווער אויטאריטעט )
טשַארדזשינג   EVנייע  4,745'ס אין לאנג איילענד מיט EVנייע  180,000אויסגעמאלדן א ציל צו שטיצן 

מאכן -מיליאן דאלער אין גרייט 89, מיט א פארגעשלאגענע אינוועסטירונג פון 2025ּפָארטס ביז 
 אינפראסטראקטור איבער די קומענדיגע פיר יאר.  

    
קאסטומערס אין לאנג איילענד און אנדערע ראיאנען פון ניו יארק סטעיט וועלכע פאלן אינדרויסן פון די 

יצטע יוטיליטי סערוויס שטחים קענען אויסניצן די אויססטיליזירונג פון דעם אינאווירנדע  באז -אינוועסטירער
פאר די ניו  NYSERDAאויסצייכענונג פארמעסט און אדמיניסטראטיווע פעאיגקייטן אויסגעארבעט דורך  

 יארק ׳קליען טראנספארטעישען פרייזעס׳.  
    

ראנספארטאציע עלעקטריזירונג צילן, פארברייטערן ׳ס צילן אויף פאראויס רוקן די סטעיט'ס טPSCדי 
צוטריט צו ריינע טראנספארטאציע און רעדוצירן עמיסיעס אין שוואכערע קאמיוניטיס דארפן נאכגעיאגט  

ווערן דורך אלע קאמיוניטיס איבערן סטעיט, אפגעזען די ספעציפישע עלעקטראנישע סערוויס ּפרָאוויידער 
זענען דא אויף די סערוויס, און א קאארדינירטע צוגאנג איבער די גאנצע  אדער וועלכע רעגולאציעס עס 

סטעיט איז נויטיג אויף צו קענען נאכקומען די פאדערונגען פון דעם קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי 
 . CLCPAבאשיצונג געזעץ, און אז אלע ניו יארקער זאלן געניסן פון די 

    
רונגען אז אלע סטעיט אגענטורן זאלן אוועקשטעלן אלס הויפט ציל רעכנט אריין די פאדע CLCPAדער 

פראצענט   35צו רעדוצירן שעדליכע גאזע עמיסיעס אין שוואכערע קאמיוניטיס און אז נישט ווייניגער פון 
פון די אלגעמיינע בענעפיטן פון אויסגעגעבענע געלטער אויף ריינע ענערגיע פראגראמען זאל בענעפיטירן 

באזיצטע גרייטמאכונג ארבעט,  -רעדי׳ הוצאות רעכענען אריין יּוטיליטי-מעיק EVקאמיוניטיס. ׳שוואכערע 
אייגנטום גרייטמאכונג ארבעט, איינפירונג פון גרייטמאכונג אינפראסטראקטור און אנדערע  - קליענט

 פראגראם קאסטן.  
    

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

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 -לאנגטע ציל פאר א זעראפאר
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר 

 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    6.8ענערגיע און טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, 
-זויבערע ביליאן דאלער פאר  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   158,000פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד  

פרייטער פראצענטיגער שטייגונג אין דער אויסגעש  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 2035ענערגיע ביז׳ן יאר 
, און אין דער זעלבער צייט 2050שטאפלען ביז 1990פראצענט פון די  85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

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

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