
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/10/2023 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול מעלדט טראנספארמירנדע אינוועסטירונגען אין ענערגיע אפארדיביליטי, געביידע 
   פראקטישקייט, און ריינע לופט און וואסער

   
לאנג פילאט פראגראם צו פארזיכערן  -דאס-אין-מעלדט ענערגיע אפארדיביליטי גאראנטי, אן ערשטע

אז אנטיילנעמענדע ניו יארקער צאלן קיינמאל מער ווי זעקס פראגראם פון זייערע אינקאמס אויף  
   עלעקטריציטעט

   
  800,000מיליאן דאלער אין יוטיליטי ביל פארלייכטערונג פאר איבער  200פלאן וואלט דעליווערט 

   ניו יארקער הויזגעזונדער
   

עמישאן נייע קאנסטראקשאן און אויפהערן נייע פאסיל פיול  -לייגט ניו יארק אויפן וועג צו זערא
   הייצונג עקוויּפמענט

   
מיליאן דאלער אין ריינע וואסער געלטער און העלפן קאמיוניטיס אין   500ניו יארק וועט אינוועסטירן 

   אומגינסטיגע אומשטענדן האבן צוטריט צו פינאנציעלע הילף
   
   

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אינוועסטירונגען אין ענערגיע אפארדיביליטי, ריינע און  
צושטאנד פון די סטעיט )סטעיט ָאוו די  2023ץ טייל פון די פראקטישע געביידעס, און ריינע וואסער, אל

סטעיט(. דער פארשלאג וועט שאפן די ענערגיע אפארדיביליטי גאראנטי צו פארזיכערן אז  
אנטיילנעמענדע ניו יארקער צאלן קיינמאל מער ווי זעקס פראגראם פון זייערע אינקאמס אויף  

מיליאן דאלער אין פארלייכטערונג פאר   200נאנסירט עלעקטריציטעט. גאווערנער האקול האט אויך א
א יאר וואס זענען   $75,000ניו יארקער הויזגעזונדער וואס פארדינען  800,000יוטיליטי בילס פאר ביז 

נישט יעצט בארעכטיגט פאר די סטעיט'ס יעצטיגע יוטיליטי דיסקאונט פראגראם. אין צוגאב, מעלדט  
-פון בויען דיקארבאנייזעישאן אינציאטיוון, אריינגערעכנט פאר זערא גאווערנער האקול א שטארקע פעקל

עמישאן נייע קאנסטראקשאן און דאס אויפהערן פארקויפן נייע פאסיל פיול הייצונג עקוויּפמענט. די  
מיליאן דאלער אין ריינע וואסער געלטער, אינאיינעם מיט דאס שאפן די   500מעלדונג נעמט אויך אריין 

סיסטענס טיעמס צו העלפן קאמיוניטיס אין אומגינסטיגע אומשטענדן האבן צוטריט צו  קאמיוניטי א
   פינאנציעלע הילף.

   
"ניו יארק סטעיט פירט דורך זיין א מוסטער און שטעלט אין גאנג א שטארקע אגענדע צו שטיצן ענערגיע  

האט גאווערנער וואסער," אפארדיביליטי, רעדוצירן עמישאנס, און אינוועסטירן אין ריינע לופט און 
לאנד ענערגיע אפארדיביליטי גאראנטי וועט העלפן פאמיליעס וואס  -אין-"די ערשטע  האקול געזאגט.

ארבעטן שווער אזוי ווי מיר פירן איין דאס לאנד'ס מערסט אמביציעזע קלימאט פלענער און צייכענען א  
   רות."וועג צו א ריינערע, געזונטערע ניו יארק פאר קומענדיגע דו 

   
  אדרעסירן ענערגיע אפארדיביליטי



פראגראם וואס שטיצט  -אינוועסטיר -און-עקאנאמיע קעפ-די-אין צוגאב צו פאראויסשטופן א דורכאויס
יוניווערסל ריבעיטס פאר קאנסומערס, שלאגט גאווערנער האקול פאר א סעריע פאליסיס צו באשיצן  

ן מיטן  אונזערע מערסט עמפינדליכע הויזגעזונדער פון שטייגנדע ענערגיע פרייזן בשעת'ן פאראויסגיי 
   איבערגאנג צו נידריגערע עמישאנס. שריט נעמען אריין: 

   

ניו יארק   מיליאן דאלאר אין פארגרינגערונג פאר הויכע עלעקטריק בילס: 200צושטעלן  •
הויזגעזונדער וואס פארדינען אונטער   800,000סטעיט וועט צושטעלן א קרעדיט פאר אומגעפער 

   צו העלפן באצאלן דערדרוקנדע עלעקטריק בילס.  $75,000

אינקאם היימען דורך "עמפאוער -צוזאמפארן אפארדיביליטי שטיצע מיט מאדערניזירן נידריג •
אינקאם פאמיליעס פארבעסערן  -נידריג  20,000העלפן עמפאוער פלאס וועט  פלאס" פילאט.

עפישענט אפלייענסעס, און  -זייערע היימען דורך צולייגן אינסיולעישאן, אפגרעיד'ן צו ענערגיע 
טוישן פון פאסיל פיול הייצונג וואס פאראומרייניגט די לופט צו ריינע, פראקטישע עלעקטראנישע  

ן דורך די עמפאוער פלאס פראגראם זענען אויך  אלטערנאטיוון. היימען וואס קוואליפיציר 
בארעכטיגט פאר די ענערגיע אפארדיביליטי גאראנטי ווען זיי ווערן פולשטענדיג עלעקטריק.  

לאנג פילאט פראגראם צו  -דאס-אין- מעלדט ענערגיע אפארדיביליטי גאראנטי, אן ערשטע 
י זעקס פראגראם פון זייערע  פארזיכערן אז אנטיילנעמענדע ניו יארקער צאלן קיינמאל מער וו

  14,000די יעצטיגע עמפאוער פראגראם האט געדינט איבער  אינקאמס אויף עלעקטריציטעט.
 20,000און עמפאוער פלאס איז ערווארטעט צו דערגרייכן איבער  2022היימען אין 

הויזגעזונדער אינערהאלב דעם קומענדיגער יאר דורך א קאמבינאציע פון פון וועטערייזעישאן און  
נערגיע באנוץ ווי אויך דעליווערנדיג איבער  עלעקטריפיקעישאן מאסנאמען, שניידנדיג דראסטיש ע

מיליאן דאלער   200א דאנק אן אריינפלוס פון  -מעטריק טאנס פון אווערטעד עמישאנס  17,000
   אין נייע סטעיט שטיצע. 

, וואס באשטייט פון סטעיט אגענטורן  אינקאם ענערגיע טעסק פארס-דירעקטירן דעם נידריג •
טי פראגראמען, כדי אונטערצונעמען באלדיגע באמיאונגען צו  וואס געבן ענערגיע אפארדיבילי 

פארבעסערן דעם אליינמענט פון עקזיסטירנדע פראגראמען און פארגרינגערן אדמיניסטראטיווע 
    פראצעדורן צו הייבן צוטריט צו די סערוויסעס און די ווירקונג פון פובליק דאלארן. 

   
  נערן עמישאנסאינוועסטירן אין ריינע לופט און פארמי

צו פארבעסערן לופט קוואליטעט און פארמינערן עמישאנס פון פארשידענע סעקטארס, טוט גאווערנער  
   האקול:

סייט פאסיל פיול קאמבאסטשאן -עמישאן נייע קאנסטראקשאן, אן קיין שום אן-רופן פאר זערא •
    פאר גרעסערע געביידעס. 2028פאר קלענערע געביידעס, און ביז  2025ביז 

פירנדע שטאנד צו פארבאטן דעם פארקויף פון סיי  -פארשלאגן אז ניו יארק זאל נעמען א לאנד •
פאר   2035פאר קלענערע געביידעס און  2030וועלכע פאסיל פיול הייצונג עקוויּפמענט ביז 

    גרעסערע געביידעס, אינאיינעם מיט פארבינדענע פאסיל פיול סיסטעמען פאר אלע געביידעס.

ופן א סיסטעם צו פארשרייבן בוכשטאב צייכנס צו גרעסערע געביידעס סטעיטווייד  פאראויסשט  •
באזירט אויף זייער ענערגיע באנוץ כדי צו העלפן געביידע מענעדזשערס מאכן אינפארמירטע  

   אויסוואלן צו שניידן עלעקטריציטעט בילס און עמישאנס.

אין טראנספארטאציע עלעקטריפיקאציע  פירנדע אינוועסטירונגען  -בויען אויף ניו יארק'ס לאנד •
 ,Department of Public Serviceדורכן דירעקטירן די דעפארטמענט אוו פובליק סערוויס )

DPS  צו אידענטיפיצירן און אוועק נעמען באגרעניצונגען צו נוצן טשארדזשינג אינפראסטרוקטור )
    ך.דוטי וויהיקלס פראקטיש און צייטלי -פאר מיטלמעסיגע און העווי



דירעקטירן די די ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג  •
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP  צו נעמען אלע )

דורכן מאכן איר אייגענע   2030פאסיליטי'ס עלעקטריציטעט פון באנייבארע ענערגיע קוועלער ביז 
ריציטעט און פריאריטיזירן אנדערע גרינע ריסאורסעס אזוי ווי קאמיוניטי סאלאר אדער  עלעקט 

    קויפן באנייבארע ענערגיע פון אנדערע לאקאלע פאסיליטיס.

מאכן אן אפיס פון יושר'דיגע אריבערגאנג צו צענטראליזירן און דירעקטירן סטעיט פלאנירונג פאר  •
ועט זיין די ערשטע צו מאכן א סטרוקטור וואס וועט זיך  א יושר'דיגע אריבערגאנג; ניו יארק ו

ווייד יושר'דיגע אריבערגאנג פאר אפעקטירטע  -אפגעבן מיט די דערגרייכונג פון אן עקאנאמיע 
ארבעטערס און קאמיוניטיס וואס קוקט ווייטער ווי דער אריבערגאנג פון קאול און אדרעסירט דעם  

   גאנג אוועק פון אנדערע פאסיל פיולס.

   
  אינוועסטירן אין ריינע וואסער

מיליאן דאלער אין ריינע וואסער געלטער צו שטיצן וואסער  500גאווערנער האקול וועט אינוועסטירן 
קוואליטעט און אינפראסטרוקטור פראיעקטן און באשיצן פובליק געזונטהייט. כדי צו באאיינפלוסן די  

ועט גאווערנער  אינוועסטירונגען און פארזיכערן אנגייענדע קאארדינאציע מיט לאקאלע רעגירונגען, ו
אקטיווע אוטריטש צו -האקול אנטוויקלען קאמיוניטיס אסיסטענס טיעמס, וואס וועלן צושטעלן פרא

קלענערע, רורעל, און ארימע קאמיוניטיס און זיי העלפן באקומען צוטריט צו פינאנציעלע הילף כדי צו  
    אדרעסירן זייער ריינע וואסער אינפראסטרוקטור געברויכן.

   
 -בויענדיג אויף די סטעיט'ס פריערדיגע שריט צו באקעמפן ארויסקומענדע פארפעסטיגונגען אזוי ווי פער 

(, וועט גאווערנער  per- and polyfluoroalkyl substances, PFASאון פאליפלאוראלקיל סובסטאנצן )
ליטיס צו  האקול אוועקשטעלן א פראגראם וואס וועט צושטעלן פינאנציעלע הילף פאר מיוניסיפא

אויספארשן קוועלער פון פארפעסטיגונג און רייניגן פארפעסטיגטע פלעצער איבער די קומענדיגע פינף  
יאר. דער נייער פראגראם וועט צושטעלן די ריסאורסעס וואס ניו יארקער קאמיוניטיס דארפן כדי צו אוועק  

    .נעמען די כעמיקאלן פון אונזער אומגעבונג און באשיצן ריינע וואסער 
   

  פארמינערן פארשווענדונג און אינוועסטירן אין לאקאלע ריסייקלינג פראגראמען
טוישנדע גרינהויז גאזן. כדי צו באשיצן  -גרעסטער ביישטייערער צו קלימאט -סאליד מיסט איז דער פערט 

ר האקול  קאמיוניטיס און פארגרינגערן דעם יאך אויף מיוניסיפאליטיס און שטייערצאלער, וועט גאווערנע
פארשלאגן דעם מיסט פארמינערונג און ריסייקלינג אינפראסטרוקטור אקט, וואס נעמט אוועק דעם  

פאראנטווארטליכקייט פון ריסייקלינג פונעם שטייערצאלער און גיבט עס פארן פראדוצירער. ניו יארק  
ס וועט העכערן  סטעיט וועט אנטוויקלען א נייע, מער פראקטישע מיסט פארמינערונג סטראטעגיע ווא

ריסייקלינג ראטעס, שפארן געלט פאר די לאקאלע רעגירונגען, שאפן דזשאבס, און באשיצן די  
ספעציפישע -ענווייראנמענט. דער פראגראם וועט פארלאגען אז ניו יארק זאל נאכקומען מאטריאל

רן אז  קאנסומער ריסייקלד אינהאלט ראטעס, און העלפן פארזיכע - ראטעס, שאפן בינדענדע פאסט 
   ריסייקלינג איז באקוועם פאר קאנסומערס.

  
און קלימאט  CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און 

"מיר ווייסן אז די הויכע ענערגיע  פארזיצער דאריען עם. האריס האט געזאגט, -אקציע קאונסיל מיט
ען אויס שפירן זיך דורכאויס אלע ניו יארקער קאסטן וואס אונזערע קאנסומערס שטיי

דערפאר, האט גאווערנער האקול פארגעשלאגן א שטארקע אגענדע וואס פאקוסירט אויף    קאמיוניטיס.
פארזיכערן ענערגיע אפארדיביליטי מיט א ספעציפישע פאקוס אויף די ניו יארקערס וואס דארפן  

לייכטערונג אדער מאכן זייערע היימען מער ענערגיע  אממערסטנס די איבריגע שטיצע סיי דורך ביל פאר 
האנט מיט די שטיצע איז אדרעסירן די הויפט אורזאך פון אונזערע  -ביי-אינאיינעם האנט   עפישענט.

עמישאנס געביידעס  -גרינהויז גאז עמישאנס, די סטעיט'ס געביידע סטאק, און זוכן אויפצובויען נייע זערא



די צוצושטעלן געזונטערע און מער באקוועמע וואוינונג און ארבעטס אין די קומענדיגע צען יאר כ
אזוי ווי מיר אדרעסירן די פראבלעמען, ווייסן מיר אז כדי צו זיין ערפאלגרייך מוז אונזער    פלעצער.

פונדאמענט זיין געבויט אויף אלע ניו יארקער געניסנדיג אייניג אינעם אריבערגאנג צו א גרינע  
       עקאנאמיע."

  
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל קאנסערװעישאן קאמישאנער באסיל סעגאס  נ

"גאווערנער האקול'ס סטעיט אוו די סטעיט פארשלאגן און אנגייענדע אינוועסטירונגען  האט געזאגט, 
דעליווערן די קלימאט און ענווייראמענטאלע שריט וואס אונזער סטעיט און אונזער לאנד דארף. די  

  פארצווייגטע צוגאנג וועט פארשטארקן אנגייענדע באמיאונגען צו באשיצן וואסער און לופט קוואליטעט,
זיך אפגעבן מיט קלימאט טויש, און פארווירקליכן די עקאנאמישע פאטענציאל פון א ריינע ענערגיע 

איז שטאלץ זיך אנצושליסן אין די עקספערטן אין די פובליק און פריוואטע סעקטארס כדי   DECצוקונפט. 
אלטבאר, און מער  צו דערגרייכן דעם גאווערנאר'ס ציל צו מאכן ניו יארק ריינער, געזונטער, מער אנה

  אפארדעבל פאר ניו יארקערס."
   

, "צום צווייטן יאר אין א  רארי מ. קריסטשען, טשעיר פון די פובליק סערוויס קאמיסיע, האט געזאגט
צי, טוט גאווערנער האקול צושטעלן פרעצענדענטלאזע פינאנציעלע הילף פאר יוטיליטי ראטע צאלער. די  

צו איינפירן איר ציל פאר פארברייטערטע יוטיליטי דיסקאונטס און   דעפארטמענט איז גרייט מיט חשק 
- לאנד ענערגיע אפארדיביליטי גאראנטי פאר אנטיילנעמענדע נידריג-אין-לערנען פון פילאטירן אן ערשטע 

עקאנאמישע צושטערונג, און   COVID-19אינקאם הויזגעזונדער. אזוי ווי מיר קומען ווייטער ארויס פון די 
גלאבאלע קאמאדיטי פרייז כוואליעס לייגן צו צו ניו יארקערס' הויזגעזונד ענערגיע יאך, קומט די  אזוי ווי

  גאווערנאר'ס נייע און ערפינדערישע ענערגיע אפארדיביליטי אינציאטיוון פונקט אין די גוטע צייט."
   

יט פארקס איז  "ניו יארק סטע ניו יארק סטעיט פארקס קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט, 
צווישן די גרעסטע ענווייראנמענטל לעגאסיס אין ניו יארק סטעיט, און מיר זענען געטריי צו מאכן אונזער 

פארק סיסטעם א מאדעל פון סאסטעיניביליטי. גָאווערנָאר האקול'ס פירערשאפט אין פארברייטערן  
רפינדערישע נאטורליכע ריסאורס באנייבארע ענערגיע לייגט ניו יארק סטעיט פארקס ביים פארנט פון ע

  באשיצונג, בשעת'ן שאפן מער דזשאבס אין די קומענדיגע יארן."
   

מאורין עי.   CEOניו יארק סטעיט ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען׳ פרעזידענטקע און 
ט , ״גאווערנאר האקול פארשטייט אז ריינע וואסער אינפראסטרוקטור שטיצ קאולמאן האט געזאגט

שטארקערע, געזונטערע קאמיוניטיס און איקאסיסטעמס, און שטיצט עקאנאמישע אנטוויקלונג. אונטער  
גאווערנער האקול'ס פירערשאפט, טוט ניו יארק ווייטער צושטעלן פרעצעדענטלאזע פינאנציעלע שטיצע  

לף איז קריטיש צו העלפן קאמיוניטיס צו פארבעסערן וואסער קוואליטעט. צושטעלן געצילטע טעכנישע הי
וויכטיג ביים העלפן קאמיוניטיס וואס זענען אין גרעסטן נויט באקומען צוטריט צו די באדייטנדע סטעיט און  

קוקט ארויס צו מיטארבעטן מיט אונזערע פארטנערס אין   EFCפעדעראלע פאנדינג וואס איז אוועילעבל. 
ן העלפן קאמיוניטיס אונטערנעמען וויכטיגע  טראכטנדע אינציאטיוו או-רעגירונג צו איינפירן די פאראויס

וואסער און סוער אפגרעידס, פארמינערן ווירקונגען פון קלימאט טויש, און אדרעסירן ענווייראנמענטל,  
  פובליק העלט, און לעבנס קוואליטעט זארגן."
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