
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/29/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 גאווערנער האוקול טרייבט פאראויס ניו יארק׳ס טראנזיציע צו ריינע טראנספארטאציע  
   

 פאר אלע נייע  2035עמיסיע פארצוג פאדערונגען ביז -פארארדענונג פאראויסצופירן זערא 
 ׳ס פארקויפט אינעם סטעיט  SUVאפ טרָאקס, און -פאסאזשיר קַארס, פיק

   
- באדייטנדע נייע פינאנצירונג געלעגנהייטן יעצט צו באקומען צו שטיצן די טראנזיציע צו זערא

 עמיסיע פארצוג אינפראסטרוקטור - עמיסיע פארצוג און זערא
   

טשַארדדזשערס אינסטאלירט  100׳ שנעלע טשַארדזשינג נעטווָארק שטייגט איבער NYוואלוו -׳אי
 ראסטרוקטור לענגאויס דעם סטעיט  פארברייטערנדיג טשַארדזש׳ען אינפ
   

טשַארדזשינג  EVמיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג אוועקצושטעלן  175ניו יארק באקומט 
   נעטווָארק

  
   

קעטי האוקול האט היינט אפגעצייכנט ׳נעשענעל דרייוו עלעקטריק וויק׳ דורך פארארדענען   גאווערנער
ווייראנמענטאלע אפהיטונג צו נעמען גרויסע רעגולאטארישע שריט פאר׳ן סטעיט דעפארטמענט פון ענ

׳ס פארקויפט אין ניו  SUVאפ טרָאקס, און -וואס וועט פארלאנגען אז אלע נייע פאסאזשיר קַארס, פיק
וויכטיגע רעגולאטארישע טריט צו  -. דאס איז א קריטיש2035יארק סטעיט זאלן זיין זערָא עמיסיע ביז 

דע שעדליכע לופט פארפעסטונג רעדוקציעס פון דער טראנספארטאציע סעקטאר און דערגרייכן באדייטנ
צו דעם ווערט צוגעגעבן נייע און אנגייענדע אינוועסטירונגען אויך היינט אויסגעמאלדן, אריינגערעכנט  

עלעקטרישע פארצוג אינפראסטרוקטור פארשריטן, זערָא עמיסיע פארצוג באלוינונגען, און פארזיכערן אז  
   ניו יארקער קאמיוניטיס געניסן פון היסטארישע פעדעראלע קלימאט ענדערונג אינוועסטירונגען.

   
״ניו יארק איז א נאציאנאלע קלימאט פירער און אן עקאנאמישע גרויסמאכט, און מיר ניצן אונזער יכולת צו  

האט עמיסיע פארצוג אויף א גאר גרויסן פארנעם,״ -העלפן טרייבן אינאוואציע און איינפירן זערא
ן, טוען אונזערע  ״מיט כסדר׳דיגע סטעיט און פעדעראלע אינוועסטירונגע גאווערנער האוקול געזאגט.

שריטן אינצענטיוויזירן ניו יארקער, ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן, און ביזנעסער צו מאכן די טראנזיציע צו  
עלעקטרישע פארצוג. מיר טרייבן פאראויס ניו יארק׳ס טראנזיציע צו ריינע טראנספארטאציע, און די  

ון פאר די געזונט פון אונזערע געזעלשאפטן היינטיגע מעלדונג וועט זיין א טובה פאר אונזער קלימאט א
   אויף קומענדיגע דורות.״

  
נייטיגע טריט אויף צו ווייטער עלעקטריזירן דעם  - פארשלאגן דרעפט סטעיט רעגולאציעס איז א העכסט

טראנספארטאציע סעקטאר און העלפן ניו יארק גרייכן אירע קלימאט פאדערונגען פון רעדוצירן שעדליכע  
, און גלייכצייטיג רעדוצירן לופט פארפעסטונג, 2050פראצענט ביז  85סטונג מיט לופט פארפע

איבערהויפט אין קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדן. דער סטעיט דעפארטמענט פון  
איינצופירן לעגיסלאציע וואס  ( יאגט צו דער רעגולאטארישער פראצעסDECענווייראנמענטאלע אפהיט )
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און מאכן פון די צילן בפועלדיגע פארשריטן אין   אוקול האט אונטערגעשריבן פאריגעס יארגאווערנער ה
קאליפארניע׳ס ענדגילטיגע שריט   עמיסיע קַארס און טרָאקס.-פולקאם זיך אריבערציען צו נייע זערא

יארק׳ס פעאיגקייט  ׳ רעגולאציע פאריגע חודש האט אויפגעשלאסן ניו IIאיבער די ׳עדווענסד קלין קַארס 
   איינצופירן די זעלבע רעגולאציע.

   
דורך פאדערן אז אלע   2012די רעגולאציע וועט בויען אויף עקזיסטירנדע רעגולאציעס דורכגעפירט אין 

.  2035עמיסיע ביז -׳ס זאלן זיין זעראSUVאפ טרָאקס, און -נייע פארקויפונגען פון פאסאזשיר קַארס, פיק
עמיסיע -באניץ וויהיקל פארקויפונגען צו זיין זערא-עכערע פראצענט נייע לייכטעעס וועט פאדערן א ה

פראצענט פון   68, 2026פראצענט פון פארקויפונגען אין מאדעל יאר   35( אנגעהויבן מיט ZEVפארצוג )
נייע פארפעסטנדע  .2035פראצענט פון פארקויפונגען ביז   100, און 2030פארקויפונגען ביז 

באניץ טרָאקס, -פאסאזשיר קַארס, לייכטע 2034ביז מאדעל יאר   2026אר מאדעל יאר סטאנדארטן פ
און מיטלמעסיגע ניץ פארצוג מיט אינטערנאל קאמבוסשען מאטארן וועלן אויך זיין פארלאנגט. די  

רעגולאציע שטעלט צו פאר מעניופעקטשורער די בייגזאמקייט אין נאכקומען די עמיסיע פאדערונגען און  
  כן א הצלחה׳דיגע טראנזיציע צו ריינערע פארצוג.ערריי

   
׳ איז אנטהאלטן אין די רעקאמענדאציעס אין דעם קלימאט IIקַארס  דאס אננעמען דעם ׳עדווענסד קלין

- אקציע קאונסיל׳ס ׳דרעפט סקָאוּפינג פלאן׳ און וועט זיין אינסטרומענטאל אין עררייכן די שעדליכע לופט
אין   פארפעסטונג רעדוקציעס געפאדערט אין דעם קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט.

מיסיעס צושטעלן באדייטנדע לופט קוואליטעט בענעפיטן צו פילצאליגע פון ניו  צוגאב, וועט רעדוצירן ע
איינקונפט  -יארק׳ס קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדן, הויפטזעכליך וואו עס וואוינען נידעריגע

אלטאפשטאמיגע, און מענטשן פון קאליר, און איז אפטמאל הארט נעבן טראנזיט רּוטס -שווארצע, היגע
ערע וויהיקל טראפיק. די רעגולאציע וועט העלפן אדרעסירן אומפראפארציאנעלע ריזיקעס און  מיט שוו

 געזונט און פארפעסטונג לאסט וואס אפעקטירט די קאמיוניטיס.  
   

- דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און קלימאט אקציע קאונסיל מיט
״גאווערנער האוקול צייגט איר אנגעהאלטענע  פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,

אנטשלאסנקייט צו די ערפאלגרייכע איינפירונג פון דעם קלימאט אקט און פארזיכערן אז אלע ניו יארקער  
וועט ווייטער ארבעטן   DECגעניסן פון דעם סטעיט׳ס שריטן אויף צו אדרעסירן קלימאט ענדערונג. 

סצוגעבן די דאזיגע רעגולאציע און עררייכן נאך א גרייכפונקט אין דער  אונטער איר אנווייזונג אויף גיך ארוי
ברענשטאף כדי אז מער מענטשן, ביזנעסער און רעגירונגס אינסטאנצן וועלן האבן -טראנזיציע פון פָאסיל

אפציעס אויף נאכצוקומען זייערע געברויכן און העלפן פארבעסערן די געזונט פון זייערע   ZEVדי 
 ״  קאמיוניטיס.

   
DEC באמיאונגען, פובליק  -וועט מיטטיילן מער אינפארמאציע איבער סטעיקהָאלדער ארויסזוך

יאר און ארויפשטעלן די רעגולאטארישע -קאמענטארן פעריאד, און פובליק היערינג שפעטער היי
׳ס וועבזייטל DECפארשלאג אויף 

   . https://www.dec.ny.gov/regulations/propregulations.html#public אויף
   

רעגולאטארישע שריט היינט אויסגעמאלדן בויט אויף ניו יארק׳ס אנגייענדע באמיאונגען די פארארדענטע 
איינפירן דעם ׳עדווענסד קלין טרָאקס׳   צו רעדוצירן דאס ארויסלאזן שעדליכע גאזן, אריינגערעכנט דאס

. יענע רעגולאציע וועט אויפטרייבן א העכערונג אין דער צאל  2021אין דעצעמבער   רעגולאציע
מאדעלן וועלכע וועלן זיין צו באקומען אלס איינקויף אויסוואלן פאר   ZEVאון שווערע  מיטלמעסיגע

פארצוג איינקויפער און פלאטן. אין צוגאב, טוען עטליכע טראנזיט אגענטורן, אריינגערעכנט די ניאגארא  
ראיאנישע טראנספארטאציע  דזשענעסי -טראנספארטאציע אויטאריטעט, דער ראטשעסטער

און די מעטראפאליטען טראנזיט אויטאריטעט פירן דורך אליין זיין א מוסטער מיט צווייטע   אויטאריטעט,
, ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און  DECכוואליע ארויסשטעלונגען פון עלעקטרישע באסעס. 
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  DOT(, און NYPA(, ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט )NYSERDAאנטוויקלונג אויטאריטעט ) 
   )דעפארטמענט פון טראנספארטאציע( העלפן די אויטאריטעטן מיט די באמיאונגען.

   
ACT שטעלט צו די נויטיגע רעגולאטארישע זיכערהייט צו שטיצן א סטאבילע מארקעט פאר לאנג-

  ZEVערמיניגע טראק איינקויפונג באשלוסן און די אנטוויקלונג פון מיטלמעסיגע און שווערע ט
פראסטראקטור, אריינרעכענענדיג די פאטענציאל פאר היידרָאודזשען ברענשטאף טשארדזשינג אינ

  באנוץ.
   

ביליאן דאלער אין זערא עמיסיע פארצוג פון יעדע געוויכט קלאס איבער  1ניו יארק אינוועסטירט איבער 
עמיסיע  -באניץ פארצוג אונטערנעמונגען רעכענען אריין ׳זערא-די נעקסטע פינף יאר. אקטיווע, לייכטע

עמיסיע פארצוג  -׳דרייוו קלין׳ ריבעיט פראגראם, זערא׳ס NYSERDAוויהיקל׳ איינקויף ריבעיטס דורך 
׳ס ׳קליימעט סמַארט קאמיוניטיס׳ מוניציפאלע  DECאון טשַארדזש׳ען אינפראסטרוקטור גרענטס דורך 

 EVolve׳ )NYוואלוו -׳ס ׳איNYPA, מעיק רעדי׳ איניציאטיוו  EV׳גרענט פראגראם, ווי אויך אלס דער 
NY טשַארדזש׳ען אינפראסטרוקטור פראגראם, און דער )DOT׳ס נאציאנאלע עלעקטרישע פארצוג  

( טשַארדזש׳ען אינפראסטרוקטור פראגראם צו העלפן פארברייטערן  NEVIאינפראסטרוקטור )
   עלעקטרישע אויטא באניץ.

   
DEC עמיסיע וויהיקל׳ גרענטס - מוניציפאלע ׳זערא 

מיליאן דאלער צו העלפן מוניציפאליטעטן איינקויפן אדער ליעס׳ען   5.75ניו יארק סטעיט שטעלט צו  
עמיסיע אויטאס פאר פלאט באניץ און צו אינסטאלירן פובליק עלעקטרישע פארצוג טשַארדזש׳ען  -זערא

  30בער נעמט אן אפליקאציעס פון יעצט ביז סעפטעמ DECאון היידרָאדזשען פיּועלינג סטאנציעס. 
-( פראגראם, זענען די זעראZEVעמיסיע וויהיקל׳ )-מוניציפאלע ׳זערא DECאנגעפירט דורך  .2022

( גרענטס טייל פון ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו שטיצן מוניציפאלע באמיאונגען  ZEVמיסיע וויהיקל )ע
רונדע זענען   2022 אפצוהאלטן ווייטערדיגע קלימאט ענדערונג. די סה״כ געלטער צוגעשטעלט פאר דער

  40דער גרעסטער אלאקירונג אין דעם פראגראם׳ס היסטאריע. אין צוגאב, צום ערשטן מאל, וועלן  
פראצענט פון די געלטער פריאריטיזירט ווערן פאר פראיעקטן אין קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדן, 

קריטעריע. אפליקאציעס פאר  ווי אידענטיפיצירט דורך די קלימאט יוסטיץ ארבעט גרופע׳ס דרעפט 
DEC ׳סZEV  ריבעיטס אוןZEV   אינפראסטרוקטור גרענטס זענען צו באקומען דורך דער ניו יארק

סטעיט גרענטס געיטוועי. נאך אינפארמאציע איבער די גרענטס איז צו באקומען ביי  
https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html#ZEV  . 

   
NYSERDA  ׳דרייוו קלין׳ ריבעיט 

דורך  פראגראם, אנגעפירט   ׳דרייוו קלין׳ ריבעיטמיליאן דאלער צוגעלייגט געווארן צום  10אין צוגאב, איז 
NYSERDAקָאנסּומערס איינקויפן אדער ליעס׳ען אן עלעקטרישע אויטא צו לייגן מער ריינע   , צו העלפן

דאלער פון דעם    2,000. דער ׳פוינט אוו סעיל׳ ריבעיט נעמט אראפ ביז 2035וויהיקלס אויפ׳ן ראוד ביז 
  7,500פרייז פון א וויהיקל און קענען געניצט ווערן אינאיינעם מיט א פעדעראלע שטייער ריבעיט פון 

דאלער. דער ריבעיט ווערט אנגעבאטן ביי אנטיילנעמענדע   9,500דאלער שפארן פאר קָאנסּומערס ביז 
עלעקטרישע -קַאר דיעֹלערשיפס מיט העכערע ריבעיטס צו באקומען אויף לענגערע שטרעקע, גענצליך

מיליאן   92ער , האט דער ׳דרייוו קלין׳ ריבעיט צוגעשטעלט איב2017אויטאס. זינט איר איינפירן אין 
קאונטיס פונעם סטעיט און האט געהאלפן ווייטער אראפ   62דאלער אין ריבעיטס צו ניו יארקער אין אלע 

 טרייבן עמיסיעס.  
   

, און  CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענטקע און 
״דער ׳דרייוו קלין׳  אריס האט געזאגט, פארזיצערין דאריען עם. ה-קלימאט אקציע קאונסיל מיט

ריבעיט מאכט דאס פארמאגן אן עלעקטרישע אויטא א ווירקליכקייט פאר פילע ניו יארקער, רעדוצירנדיג  
קעשענע קאסטן ביי דעם דיעלערשיפ און העלפן גרייכן זייער טרוים פון דרייוו׳ען קלין. אין דער  -זייערע פון

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjointutilitiesofny.org%2Fev%2Fmake-ready%23%3A~%3Atext%3DThe%2520goal%2520of%2520the%2520Electric%2520Vehicle%2520%2528%2522EV%2522%2529%2520Make-Ready%2Cupfront%2520costs%2520of%2520building%2520charging%2520stations%2520for%2520EVs.&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v2xH3kKVCgcfuTMACrD%2BzMlgK0so3VHfNkBpWA0Wpc8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23ZEV&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BWEUYLCM0EbnyIm2XggC5cFng5SdnPxnlkzASAwwCeI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FDrive-Clean-Rebate&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566258021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vP72wqIXPLu6DeuNkmDeleqffcadcPs%2BGQO%2FhLdyTIM%3D&reserved=0


יבארע ענערגיע צו אונזער עלעקטרישע ׳גריד׳ און בויען ארויס אונזער  צייט וואס מיר ברענגען מער באני
EV מיטלען וועלכע  -טשַארדזשינג אינפראסטרוקטור, טוען מיר ווייטער אינוועסטירן אין מארקעט שטיצע

 .״  2035עמיסיע פאסאזשיר וויהיקלס ביז -ברענגען אונז וואס א טאג נענטער צו זערא
   

NYPA  ׳איווָאלווNY ׳ 
( אפגעצייכנט דעם גרייכפונקט פון איר  NYPAפאריגע וואך, האט דער ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט )

סטעיט׳יגע נעטווָארק. די  -׳ גאנץNYספיעד טשַארדדזשער אינסטאלאציע אין איר ׳איווָאלוו -׳סטע היי100
לענגאויס ניו יארק סטעיט׳ס הויפט רייזע   טשַארדזשינג סטאנציעס זענען פלאצירט אין הויפט לאקאציעס

קארידארן, פון באפעלאו ביז אלבאני און פון די אדיראנדעקס ביז לאנג איילענד, מאכנדיג עס באדייטנד 
גרינגער פאר ניו יארקער צו דרייוו׳ען עלעקטרישע אויטאס און זיך באקרעפטיגן און צוריק זיין גיך אויפ׳ן  

פלאץ   EVolve NYקען ווערן גע׳טשַארדזש׳ד ביי אן EVבאקרעפטיגטע -ראוד. סיי וואספארא באטערי
 מינוט.  20צומאל ביז אונטער 

   
׳ס(, אינסטאלירט אין דאונטאון ריווערהעד און  DCFCדי לעצטע דירעקט קורענט שנעלע טשַארדזשערס )

קאמעק אין סופאלק קאונטי, צייכענען אפ דעם נעטווָארק׳ס ערשטע צענטערס אויף לאנג איילענד. נאך אן 
EVolve NY  ארט קומט ארויף אין ברידזשהעמפטאן אין אקטאבער. דערEVolve NY  שנעלע

ופילן די חסרונות וואו שנעלע טשַארדזשינג איז נישט  טשַארדזשינג נעטווָארק איז געשאפן געווארן אנצ
פאראן און טרייבן פובליק / פריוואטע צוזאמארבעטשאפטן צו ווייטער פארברייטערן עלעקטרישע פארצוג  

מיליאן דאלער ביז   250האט זיך שוין פארשפראכן ביז   EVolve NYטשַארדזש׳ען אינפראסטרוקטור. 
גען און העלפן דעקארבאניזירן דעם סטעיט׳ס טראנספארטאציע צו פארברייטערן די באמיאונ 2025

  דאבאזוכט  סעקטאר כדי אז מער ניו יארקער קענען ״טשַארדזש׳ען שנעל. גיין ווייטער. דרייוו׳ען ריינער.״
  EVolve NYאון אן ארט מאפע וואס צייכנט אן יעצטיגע  EVolve NYפאר מער אינפארמאציע איבער 

 שנעלע טשַארדזשערס לענגאויס דעם סטעיט.  
   

דזשאסטין אי. דריסקאל האט  CEOניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט צווישנצייטיגע פרעזידענט און 
-״מיט׳ן טראנספארטאציע סעקטאר פאראנטווארטליך פאר׳ן גרעסטן טייל שעדליכע לופטגעזאגט, 

טן ווי  פארפעסטונגען אין דעם לאנד, קענען מיר נישט אפארדירן צו ווארטן מיט׳ן איינפירן דרייסטע שרי
.  2035גאווערנער האוקול׳ס פארארדענונג פאר אלע נייע קַארס און טרָאקס צו ווערן זערָא עמיסיעס ביז 

NYPA ׳סEVolve NY   שנעלע טשַארדזשינג נעטווָארק ארבעט פלייסיג, מיט פובליק און פריוואטע
צוזאמארבעטערח, צו פארזיכערן אז מיר האבן א ברייטע טשַארדזש׳ען אינפראסטרוקטור אויף צו שטיצן  

    ׳ס דעם גרינגערן אויסוואל פאר מער ניו יארקער.״EVזערָא עמיסיע וויהיקלס און מאכן דרייוו׳ען 
   

 יק סערוויס קאמיסיע  פובל
פונקט איבערזיכט איבער דעם  -ערווארטעטע מיטל-די פובליק סערוויס קאמיסיע האט אנגעהויבן א הויך

באזיצטע -רעדי׳ פראגראם אנגעפירט דורך די גרויסע אינוועסטירער-מעיק EVגאר ערפאלגרייכן ׳
יכט אפשאצן דעם פראגראם  צווישן די טעמעס אונטערזוכט וועט דער איבערז עלעקטרישע יוטיליטיס.

בודזשעט און אינצענטיוו שטאפלען און צי עס איז דא א נויט פאר נאך פאזעס פון דעם פראגראם. עס  
וועט אויך נעמען אין באטראכט צי עס נייטיגט זיך אין ענדערן די צוטריטליכקייט קריטעריע  

נעמען אין באטראכט צי מען זאל ערלויבן  ּפַארק׳ לַאטס, אינאיינעם מיט -טּו-אריינצורעכענען פובליק ׳ּפעי
 יוטיליטי פירמע באזיצערשאפט פון טשַארדזשינג סטאנציע הַארדווער.  

   
  EV״פאסיג אויסגעשטעלטע  פובליק סערוויס קאמיסיע פארזיצער רארי עם. קריסטיען האט געזאגט,

רטאציע סעקטארן. דורך  נייטיג פאר די יוטיליטי און טראנספא-טשַארדזשינג פראגראמען זענען העכסט
דרייווערס מיט באלוינונגען פאר גינציגע טשַארדזשינג פירונג, אינאיינעם מיט רעסָארסן   EVצושטעלן 

וועלכע מאכן גאר גרינג דאס טשַארדזש׳ען, וועלן די ׳מענעדזשד טשַארדזשינג׳ פראגראמען זיין א געווינס 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevolveny.nypa.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566258021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qUc%2BTdFbItxA%2FWZR6UK5eO%2F17N3o1pGfW3%2BN3X9P9lU%3D&reserved=0


דעריגערע פיּועל קאסטן און סיי פאר׳ן עלעקטרישן  דרייווערס אין פארעם פון ני  EVפאר יעדן, סיי פאר 
 גריד אין דעם פארעם פון רעדוצירטע אינפראסטרוקטור אויסגאבן.״  

   
 דעפארטמענט פון טראנספארטאציע  

געשאפענעם נאציאנאלע עלעקטרישע אויטא אינפראסטרוקטור פראגראם, וואס איז טייל  -דורך דעם ניי
, וועט ניו  2021״( פון  IIJAור אינוועסטירונג און דזשָאבס אקט )״פון דעם היסטארישן אינפראסטרוקט

-אוועקצושטעלן אן אינערליךמיליאן דאלער במשך פינף יאר אויף  175יארק סטעיט באקומען 
-אהאפטענע נעטווָארק פאר פארלעסליכע טשַארדזש׳ען פאר עלעקטרישע אויטאס וואס פארן לָאנגב

- באשטעטיגט דורך דעם יו אין אנהייב אוגוסט און  DOTגעגעבן דורך דיסטענס. ניו יארק׳ס פלאן, ארויס
דעם וואך, אנטהאלט אינפארמאציע אויף דער סטעיט׳ס צילן,   ס דעפארטמענט פון טראנספארטאציעע

-פינאנצירונג; און וויאזוי עס וועט שטיצן דעם סטעיט׳ס לאנד NEVIפאקוס און צוגאנג צו ניצן די 
עקזיסטירנדע עלעקטרישע  -עיט׳ס פריערועגווייזיגע ריינע ענערגיע אגענדע און דערגאנצען דעם סטו

 פראגראמען.  אויטא שטיצע
   

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע קאמיסיאנערין מארי טערעסע דאמינגעז האט  
״דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע איז אנטשלאסן איינצופירן ניו  געזאגט, 

- וועגווייזיגע קלימאט אגענדע מיט׳ן ציל צו באדייטנד רעדוצירן שעדליכע לופט-לאנדיארק׳ס 
ברענגען אונזער -ארומנעמנדן באמיאונג איז דאר פאראויס-א הויפט טייל פון דעם ברייט פארפעסטונגען. 

( פארמולאר פראגראם פלאן, וואס וועט  NEVIנאציאנאלע עלעקטרישע אויטא אינפראסטרוקטור )
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין ארויסבויען פארלעסליכע  175מאפע פאר א -ן א ראודצושטעל

טשַארדזשינג סטאנציעס איבער הויפט קארידארן אין דעם סטעיט און פארגרינגערן די ווייטערדיגע  
 עלעקטריזירונג פון אויטאס.״  

  
   וועגווייזיגע קלימאט פלאן-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

אגרעסיווער קלימאט און זויבערע  -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-סטעיט׳ס לאנדניו יארק 
ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע  

ר צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דע
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  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, 

-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   158,000פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד 
פראצענטיגער שטייגונג אין דער אויסגעשפרייטער    2,100, א  2020זויבערע ענערגיע סעקטאר אין

ווינט  -מעגאוואטס פון ים  9,000צו אנטוויקלען און א פארפליכטונג  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   40ט, און מיט׳ן ציל פון  פראצענ 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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״גאווערנער האוקול׳ס הדרכה אין באקעמפן דעם  סטעיט סענאטאר פיעטער הארקהעם האט געזאגט, 
קלימאט קריזיס ברענגט ניו יארק צו א ריינערע, גרינערע צוקונפט. איך בין דאנקבאר פאר די  

סגעמאלדן, ווי אויך פאר׳ן אונטערשרייבן מיין זערָא עמיסיעס  אונטערנעמונגען וואס זי האט היינט אוי
וויהיקל ביל. אדאנק אירע פעולות וועלן אונזערע קינדער אטעמען ריינערע לופט, און נייע דזשָאבס אין  

 דעם באנייבארע ענערגיע סעקטאר וועלן געשאפן ווערן.״  
  

״גאווערנער האוקול׳ס  וועסטשעסטער קאונטי עקזעקיוטיוו דזשארדזש לעטימער האט געזאגט, 
הדרכה אין דעם געביט איז אויסגעצייכנט. די פעולות זענען שכל׳דיגע, און וועלן ערמעגליכן פאר מער  

 ציע.״ טעגליכע טראנספארטא-ברענשטאף אין זייערע טאג-יחידים צו רעדוצירן זייער באניץ פון פָאסיל
  

״מיר זענען אין א קלימאט קריזיס און יעדן טאג מאכט ווייט פלעינס מעיאר טָאם ראוטש האט געזאגט, 
אויס. די אונטערנעמונגען היינט אויסגעמאלדן זענען ווייטער א באווייז אז כאטש א סאך פירער רעדן וועגן  

יך צו העלפן אפירברענגען און  קלימאט ענדערונג, טוט גאווערנער האוקול למעשה. מיר שטאלצירן ז
שטיצן ניו יארק׳ס באמיאונגען מיט עלעקטרישע אויטאס און עלעקטרישע אויטא טשַארדזשינג סטאנציעס 

 אין ווייט פלעינס, און מיר קוקן ארויס צו פירן דעם לאנד און באקרעפטיגן א ריינע ענערגיע צוקונפט.״  
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