
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/29/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר געגעבן פאר ניו יארק סטעיט אונטער  25גאווערנער האקול אנאנסירט 
  אומפארטייאישער אינפראסטראקטור געזעץ צו פארשטאפן פארלאזטע אויל און גאז גרובער

  
געלטער שטיצן ניו יארק'ס אנגייענדע באמיאונגען צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס און באשיצן  

  און העכער די ערד וואסער אונטער 
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די פאראייניגטע שטאטן אינערן דעּפארטמענט 
(United States Department of Interior האט געגעבן פאר ניו יארק סטעיט )מיליאן דאלאר פאר  25

די ערשטע פארטיילונג פון איר גרענט פראגראם. די געלטער, וועלכע זענען אריינגערעכנט געווארן אין 
דעם פעדעראלן, היסטארישן אינפראסטראקטור געזעץ, שטיצן ניו יארק'ס אנגייענדע באמיאונגען צו 

שנדע שעדליכע גאז עמיסיעס פון פארעלטערטע און פארלאזטע אויל און טוי-העלפן רעדוצירן קלימאט 
 גאז אינפראסטראקטור, און אזוי אויך צו באשיצן וואסער אונטער און העכער די ערד. 

  
אלטע אויל און גאז גרובער, מאכט מיר -יארן-"דורכן טרעפן, אונטערזוכן און פארשטאפן די צענדליגע

גרויסע ביישטייערונגען צום רעדוצירן לופט פארפעסטיגונג וואס ביישטייערט באדייטנד צו קלימאט טויש 
 אווערנער האקול געזאגט.האט גדורכן זיי פארמיידן פון ארויסלאזן מעטעין אריין אין די ענווייראמענט", 

פראצענט פון די סטעיט'ס יערליכע שעדליכע גאז עמיסיעס, און דאס  10"מעטעין באשטייט בערך 
רעדוצירן איז א הויפט טייל פון ניו יארק'ס איבערגעגעבנקייט צו באקעמפן די לעבן'ס סכנה פון קלימאט 

עלעגאציע פארן אריינרעכענען די טויש פון פארנט. איך באדאנק די ניו יארקע קאנגרעסיאנאלע ד
באמיאונג אין דעם אומפארטייאישן אינפראסטראקטור געזעץ, און איך קוק ארויס צו אויסנוצן די געלטער 

  פאר גוטע צוועקן."
  

 Department of Environmentalדעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג )
Conservation, DEC די האט געזאגט,  ( קאמישאנער בעזיל סעגָאוס"DEC  קוקט ארויס צו

פארברייטערן אונזער פארשריט מיטן פארשטאפן פארלאזטע אויל און גאז גרובער פאר די בענעפיט פון 
די ענווייראמענט און פובליק זיכערהייט. איך אפלאדיר די פעדעראלע רעגירונג פארן זיך צוזאמקומען צו 

עדוצירן סכנות וואס פארלאזטע גרובער שטעלן פאר וואסער אנקומען צו די אומפארטייאישע אפמאך צו ר 
אומפארשטאפטע גרובער לאזן אויך ארויס מעטעין, א באקאנטע  העכער און אונטער די ערד.

ביישטייערער צו קלימאט טויש. די געלטער וועלן אונז העלפן צו פארזעצן מיט אונזער ארבעט צו ערפילן 
  ן."ניו יארק'ס אמביציעזע קלימאט ציהל

  
 Newאון די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט ) DECהאבן די  2020אין 

York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA אנאנסירט די אנהויב )
פון באנוץ מיט מאדערנע דרָאון טעכנאלאגיע צו טרעפן און מאכן א מאפע פון אויל און גאז גרובער, טייל 

הונדערט צוריק בעפאר ניו יארק האט איינגעפירט -פון וועלכע זענען שוין פארלאזט געווארן איבער א יאר 
אינוועסטירט צוזאמען מיט  NYSERDAג, האט די אירע באטרעפנדע רעגולאציעס. צו שטיצן די באמיאונ



אין   (New York Works Well Plugging Initiativeנעמונג )ניו יארק גרובער פארשטאפונג אונטער די 
דרָאון פילאטן צו אויפכאפן  DECספעציעל געבויטע דרָאון עקוויּפמענט און אינסטרומענטן פאר 

פארלאזטע אויל און גאז גרובער, הויפטזעכליך פלאצירט אין צענטראל און מערב ניו יארק וועלכע קענען 
יראמענט. די ראיאנען זענען אויסגעבארט געווארן פאר אויל און גאז אנגעהויבן שטעלן א סכנה צו די ענווי

'טע יאר הונדערט, בעפאר די סטעיט האט איינגעפירט אירע שטרענגע רעגולאציע פראגראמען, 19פון די 
 און זיי געפונען זיך אפט אין וויסטע פלעצער. 

  
'ס ארבעט אויף פארלאזטע DEC, און די גרובער  400פארשטאפט מער פון  DECהאט די  2013זינט 

גרובער אין ניו יארק דייטן אן אז נאך טויזנטע גרובער קענען פארזעצן צו ארויסלאזן מעטעין גאז אין די 
אטמאספערע. די פעדעראלע געלטער, וועלכע זענען צוגעשטעלט געווארן דורך דעם אומפארטייאישן 

מיאונגען אין ניו יארק צו פארשטאפן אויל און גאז אינפראסטראקטור געזעץ, שטיצט אנגייענדע בא
  גרובער ווי עס דארף צו זיין.

  
די פעדעראלע געלטער וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן ערגענצן ניו יארק'ס פילע שריט צו 

קעטי האקול גאווערנער רעדוצירן עמיסיעס פון מעטעין און אנדערע שעדליכע גאזן. פריער דעם יאר האט 
וועלכע פארלאנגען באדייטנדע רעדוקציעס אין מעטעין און אנדערע שעדליכע  פארענדיגט רעגולאציעס

די רעגולאציעס עמיסיעס פון סיי וועלכע אויל און נאטורליכע גאז אינפראסטרוקטור אין ניו יארק סטעיט. 
צייכענען אפ א וויכטיגע עררייכונג אויפן וועג צו אויספירן די סטעיט'ס לאנד'ס גרעסטע ריינע ענערגיע און 

מעטריק טָאנס א יאר, און  14,000קלימאט אגענדע מיטן רעדוצירן מעטעין עמיסיעס מיט מער פון 
טאן א יאר. אין צוגאב,  2,000איבער  עמיסיעס פון ארגאנישע כעמיקאלן וועלכע ווערן גרינג גאזן מיט 

אוועק גרעניצן, פארלאנגענדיג אז עמיסיעס פון מעטעין און אנדערע  2020שטעלן רעגולאציעס פון 
פראצענט ביז  85, 2030פראצענט ביז  40שעדליכע גאזן איבערן סטעיט זאלן רעדוצירט ווערן מיט 

רטירטע עלעקטריציטעט און פַאסיל , אריינרעכענענדיג עמיסיעס פארבינדן מיט אימפא2050
 ברענשטאף. 

  
"ָאּפסטעיט ניו יארק, פון די דרום און צענטראל ניו יארק סענאטאר טשאק שּומער האט געזאגט, 

ראיאנען פון די סטעיט ביז מערב ניו יארק און די פינגער לעיקס, איז געפלאגט געווארן דורך פארלאזטע 
יארן, שאפנדיג באהאלטענע סכנות וועלכע קענען אריינלאזן  אויל און גאז גרובער פאר צענדליגע 

פארפעסטיגונג אין אונזערע הויפן, טרונקן וואסער קוועלער און קאמיוניטיס. יעצט, א דאנק דעם 
אומפארטייאישן און דזשאבס געזעץ פאר וועלכע איך האב געקעמפט, וועט ָאּפסטעיט ניו יארק באקומען 

נויטיגע געלטער צו קאנפראנטירן די לאנגיאריגע ענווייראמענטאלע -מיליאן דאלאר אין גאר  25
שוועריגקייטן און פארשטאפן הונדערטע פון די גרובער. איך בין שטאלץ צו ברענגען די באדייטנדע 

באצאלנדע לאקאלע דזשאבס צו באקעמפן קלימאט טויש און -פעדעראלע אינוועסטירונג צו שאפן גוט 
ירונגען דארפן נישט נעמען אויף זיך די גאנצע פינאנציעלע לאסט צו פארזיכערן אז לאקאלע רעג

  אויפרייניגן זייערע קאמיוניטיס פון די איבערבלייבענישן פון די פַאסיל ברענשטאף אינדוסטריע."
  

"די קלימאט קריזיס איז די גרעסטע סכנה צו די קאנגרעספרוי ניידיע וועלאסקעז האט געזאגט, 
פלאנעט, און שעדליכע גאזן זענען א גרויסע ביישטייערער צו די קריזיס. איך בין  צוקונפט פון אונזער 

שטאלץ געווען צו שטיצן דעם אומפארטייאישן אינפראסטראקטור געזעץ וואס האט געברענגט פאר ניו 
יארק מער געלטער צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס און אונז העלפן בעסער באשיצן אונזער 

ט. מיט די געלט קען ניו יארק אנהויבן צו פארשטאפן פארלאזטע אויל און גאז גרובער אין א ענווייראמענ
באמיאונג צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס און צו פארמיידן פון פארפעסטיגנדע כעמיקאלן פון 

  אריינגיין אין אונזער וואסער."
  

יטן צו באקעמפן קלימאט טויש אין "אויסנוצן געלעגנהיקאנגרעסמאן ּפאול טאנקא האט געזאגט, 
אונזער אינפראסטראקטור ארבעט וועט שאפן א ריינערע, זיכערערע און מער ערפאלגרייכע אמעריקע. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F111211.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cCvjZOXcuJ5Q97rD8f4or9hWmb1AYMidcrfaIDPxOY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0


דערפאר האב איך געלייגט קלימאט שריט און ענווייראמענטאלע רייניגונג אלץ הויפט פריאריטעטן, און 
אונזער אומפארטייאישער אינפראסטראקטור איך האב געשטופט פאר שטארקע אינוועסטירונגען אין 

(, די מערסט Inflation Reduction Actגעזעץ און מיט אונזער לעצטיגע אינפלאציע רעדוקציע געזעץ )
באדייטנדע אנטווארט וואס קאנגרעס האט אנגענומען אין די היסטאריע פאר קליענט. איך וועל פארזעצן 

שטיצט ניו יארק'ס באמיאונגען צו שאפן דזשאבס, אדרעסירן  צו קעמפן פאר פעדעראלע פינאנצירונג וואס
ענווייראמענטאלע אומגערעכטיגקייט, וואקסן אונזער עקאנאמיע און בויען א בעסערע צוקונפט פאר אונז 

  אלע."
  

רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס איז א קריטישע באשטאנדטייל פון ניו יארק'ס לאנד'ס גרעסטע קלימאט 
מערסט אגרעסיווע קלימאט און ריינע ענערגיע אונטערנעמונג אינעם לאנד, רופנדיג פאר א  אגענדע, די

מסודר'דיגע און יושר'דיגע אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע אויף אן אופן וואס שאפט נייע דזשאבס און 
קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג שטיצט ווייטער א גרינע עקאנאמיע. ווי אויסגעלייגט אין די 

, האט זיך ניו יארק אויך (Climate Leadership and Community Protection Actגעזעץ )
קארבאן עמיסיעס פון די -אוועקגעשטעלט אויף די ריכטונג צו עררייכן אירע געפדערטע זערָאו

פראצענט פון ריינע ענערגיע  70, אריינרעכענענדיג צו אנקומען צו 2040עלעקטריציטעט אינדוסטריע ביז 
  נייטראלקייט אין די גאנצע עקאנאמיע.-רבאן, און צו אנקומען ביים ענדע צו א קאַ 2030אויפטרייבונג ביז 
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