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GUBERNATOR HOCHUL PRZEDSTAWIA PROGRAM OGRANICZEŃ I INWESTYCJI 
W CELU REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 

ZMIANOM KLIMATYCZNYM  
  

Obejmujący wszystkie gałęzie gospodarki program pozwoli sfinansować 
zrównoważoną przyszłość, chroniąc jednocześnie konsumentów    

  
Gubernator realizuje niedawne zalecenie Rady ds. Działań na rzecz Klimatu. 

Zobowiązuje też DEC i NYSERDA do opracowania programu redukcji emisji z 
udziałem zainteresowanych stron.    

  
Budżet wykonawczy będzie zawierać propozycję ustawodawczą dotyczącą 
opracowania nowego programu ulg z tytułu działań na rzecz klimatu, dzięki 

któremu mieszkańcy stanu Nowy Jork otrzymają rocznie 1 mld USD z przyszłych 
wpływów z programu   

   
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj w ramach orędzia stanowego na rok 2023 
program ograniczeń i inwestycji (Cap-and-Invest), który ma na celu sfinansowanie 
zmian prowadzących do zrównoważonej i przystępnej cenowo przyszłości dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork. Gubernator Hochul poleciła Departamentowi 
Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC) oraz Urzędowi 
ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) opracowanie programu ograniczeń i inwestycji, 
który będzie obejmować stopniowe ograniczanie pułapu emisji gazów cieplarnianych, 
inwestycje w programy redukcji emisji z poszanowaniem zasad sprawiedliwości 
społecznej kładące nacisk na społeczności defaworyzowane, obniżenie kosztów 
ponoszonych przez gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej oraz utrzymanie konkurencyjności branż w stanie Nowy Jork. Ponadto 
gubernator Hochul przedstawi propozycję ustawy mającej na celu stworzenie 
powszechnego systemu ulg z tytułu działań na rzecz klimatu (Climate Action Rebate), 
dzięki któremu mieszkańcy stanu Nowy Jork otrzymają rocznie ponad 1 mld USD z 
przyszłych wpływów z tytułu ograniczeń i inwestycji.   
  
„Pracując nad ograniczeniem emisji zanieczyszczeń we wszystkich aspektach, musimy 
mieć pewność, że osoby, które już ucierpiały z powodu niesprawiedliwości 
środowiskowej, nie będą musiały ponosić kolejnych krzywdzących obciążeń” – 



powiedziała gubernator Hochul. „Nasz ambitny program ograniczeń i inwestycji 
definiuje limit emisji gazów cieplarnianych i zakłada przekazanie części przychodów 
członkom społeczności defaworyzowanych na pomoc opłacaniu rachunków za media 
oraz pokrycie kosztów transportu i działań na rzecz dekarbonizacji. Dzięki naszym 
innowacyjnym działaniom zbudujemy czystszą, bardziej ekologiczną przyszłość, 
pomagając jednocześnie mieszkańcom stanu Nowy Jork w ponoszeniu kosztów tej 
zmiany”.   
  
Stan Nowy Jork bierze udział w jednej z najambitniejszych i najbardziej 
wszechstronnych inicjatyw w USA, aby stawić czoła zagrożeniom związanym ze 
zmianami klimatu. Nowy program umożliwi kontynuację kluczowych inwestycji w 
przyszłość stanu Nowy Jork w zakresie czystej energii, jednocześnie wspierając 
społeczności zagrożone i defaworyzowane w związku ze wzrostem cen energii na 
świecie.   
  
DEC i NYSERDA bezzwłocznie rozpoczną prace nad programem definiującym roczny 
limit ilości zanieczyszczeń, które mogą zostać wyemitowane w stanie Nowy Jork, 
zgodnie z zaleceniami niedawno ukończonego planu zakresowego Rady ds. Działań na 
rzecz Klimatu. Co roku limit emisji będzie obniżany, co pomoże w spełnieniu wymogów 
stanowej ustawy klimatycznej zakładającej redukcję emisji o 40% do 2030 r. i o co 
najmniej 85% w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2050 r. Zgodnie z zaleceniami 
gubernator Hochul propozycja programu będzie się opierać na pięciu podstawowych 
zasadach:   

• Przystępność cenowa: Program ograniczeń i inwestycji musi na pierwszym 
miejscu stawiać dobro rodzin w stanie Nowy Jork. W nadchodzącym ogłoszeniu 
budżetu wykonawczego gubernator Hochul przedstawi propozycję ustawy 
mającej na celu stworzenie powszechnego systemu ulg z tytułu działań na rzecz 
klimatu (Climate Action Rebate), dzięki któremu mieszkańcy stanu Nowy Jork 
mają otrzymać rocznie ponad 1 mld USD z przyszłych wpływów z tytułu 
ograniczeń i inwestycji. Celem systemu ulg z tytułu działań na rzecz klimatu 
będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez konsumentów, przy 
jednoczesnym zachowaniu kluczowego finansowania inicjatyw związanych z 
dekarbonizacją, w tym działań na rzecz efektywności energetycznej, które 
obniżają koszty energii, rozwiązań z zakresu czystej mobilności, które obniżają 
koszty transportu, oraz innych inwestycji, które poprawiają jakość powietrza i 
tworzą nowe miejsca pracy. Ponadto gubernator Hochul będzie się starać 
uwzględnić w programie ograniczeń i inwestycji elementy, które poprawią 
przewidywalność jego kosztów oraz pozwolą je ustalić na poziomie 
akceptowalnym dla wszystkich konsumentów i firm.   

• Przywództwo klimatyczne: Program ograniczeń i inwestycji stanu Nowy Jork 
pomoże w osiągnięciu stanowych celów klimatycznych, a także będzie 
katalizatorem ogólnokrajowego ruchu na rzecz ustalania kosztów dekarbonizacji. 
W związku z tym gubernator Hochul poleciła DEC i NYSERDA opracowanie 
programu, który będzie można połączyć z innymi obecnymi i przyszłymi 
programami, co może obniżyć cenę przejścia na ekologiczną gospodarkę.   
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• Tworzenie miejsc pracy i zachowanie konkurencyjności: Program 
ograniczeń i inwestycji stanu Nowy Jork będzie uwzględniać nowe inwestycje w 
różnych branżach, które pomogą stworzyć dziesiątki tysięcy dobrze płatnych, 
atrakcyjnych miejsc pracy. Potencjalnie powinno to doprowadzić do poprawy 
sytuacji całych społeczności. Wpływy z programu ograniczeń i inwestycji będą 
stymulować całą gospodarkę opartą na czystej energii – od modernizacji domów, 
przez instalacje ładowania pojazdów elektrycznych, po ekologiczną produkcję. 
Gubernator Hochul poleciła DEC i NYSERDA opracowanie programu łagodzenia 
wzrostu kosztów, który ochroni branże w stanie Nowy Jork przed utratą 
konkurencyjności. Ponadto wpływy z programu ograniczeń i inwestycji mogą być 
przekazywane na inicjatywy związane ze sprawiedliwą transformacją, dzięki 
którym żaden pracownik nie zostanie pokrzywdzony.   

• Inwestowanie w społeczności defaworyzowane: Program ograniczeń i 
inwestycji będzie skierowany przede wszystkim do społeczności 
defaworyzowanych w naszym stanie, które przez długi czas cierpiały z powodu 
zanieczyszczeń i niesprawiedliwości środowiskowej. Program nie będzie 
dopuszczał stosowania mechanizmów kompensacyjnych, które pozwoliłyby 
źródłom intensywnych emisji na dalsze zanieczyszczanie środowiska. Zamiast 
tego będzie się skupiać na ograniczeniu obciążeń związanych z 
zanieczyszczeniami. Pod przewodnictwem gubernator Hochul co najmniej 35%, 
a docelowo 40% korzyści płynących z programu ograniczeń i inwestycji zostanie 
skierowanych bezpośrednio do społeczności defaworyzowanych w celu 
zmniejszenia ponoszonych przez nie obciążeń. Inwestycje te pozwolą 
sfinansować kluczowe programy mające na celu poprawę jakości powietrza, 
zmniejszenie zależności od elektrowni emitujących zanieczyszczenia, 
modernizację domów i szkół oraz dekarbonizację naszego systemu 
transportowego.   

• Finansowanie zrównoważonej przyszłości: Program ograniczeń i inwestycji 
zapewni środki finansowe wymagane do osiągnięcia celów klimatycznych stanu 
Nowy Jork. Wpływy z programu będą wspierać inicjatywy w całym stanie – od 
pomocy właścicielom firm w elektryfikacji działalności po finansowanie ładowarek 
do pojazdów elektrycznych (electric vehicle, EV) i inwestycji w efektywność 
energetyczną, które obniżą rachunki za energię. Pozwoli to poprawić komfort 
życia i obniżyć koszty transformacji dla konsumentów, prowadząc do poprawy 
sytuacji w całym stanie Nowy Jork.   

  

Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych oraz dystrybutorzy paliw grzewczych i 
transportowych będą zobowiązani do zakupu uprawnień do emisji związanych z 
prowadzoną działalnością. Program ograniczeń i inwestycji obejmie każdą tonę 
wyemitowanego dwutlenku węgla, zachęcając konsumentów, firmy i inne podmioty do 
przejścia na alternatywne rozwiązania o niższych poziomach emisji. Wpływy wesprą 
kluczowe inwestycje stanu związane ze zwalczaniem skutków zmian klimatycznych, 
efektywnością energetyczną, czystym transportem i innymi projektami. Pozwolą też 
sfinansować coroczne ulgi z tytułu działań na rzecz klimatu, które będą przyznawane 
wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork, aby pomóc im w zmniejszeniu potencjalnych 
kosztów konsumenckich związanych z programem.    



  
Realizacja tych zaleceń wymaga zarówno rygorystycznego i przejrzystego procesu 
regulacyjnego zarządzanego przez DEC i NYSERDA, jak i kluczowych reform 
przeprowadzonych wspólnie z partnerami legislacyjnymi, aby stanowy program 
ograniczeń i inwestycji przynosił korzyści wszystkim konsumentom, wspierał przewagę 
konkurencyjną naszej gospodarki, kładąc nacisk na zyski ekonomiczne oraz umożliwiał 
tworzenie powiązań z innymi jurysdykcjami.    
  
Przewodniczący Komisji Usług Publicznych Stanu Nowy Jork, Rory M. Christian, 
powiedział: „Gubernator Hochul jest przykładem przywództwa i determinacji w dążeniu 
do rozwoju gospodarki opartej na czystej energii, która przyczyni się do wzrostu 
gospodarczego i stworzy nowe możliwości, a także przyniesie bezpośrednie korzyści 
konsumentom. Takie właśnie są cele jej pionierskiego w skali kraju programu 
ograniczeń i inwestycji”.  
  
Prezes i dyrektor naczelna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork oraz współprzewodnicząca Rady ds. Działań na rzecz Klimatu, Doreen M. 
Harris, powiedziała: „Propozycja gubernator Hochul umacnia pozycję stanu Nowy Jork 
jako lidera, wprowadzając innowacyjne rozwiązanie pozwalające sprostać poważnym 
wyzwaniom spowodowanym przez z niszczycielski charakter zmian klimatycznych. 
Obejmujący całą gospodarkę program ograniczeń i inwestycji podkreśla konieczność 
zachowania równowagi, która umożliwi wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork 
dostęp do korzyści i zmniejszy szkodliwe emisje, zwłaszcza w społecznościach przez 
długi czas odczuwających cały ciężar zmian klimatycznych – zarówno pod względem 
finansowym, jak i zdrowotnym. Program położy też nacisk na zapewnienie 
konkurencyjności innowacyjności technologicznej naszym firmom. Dzięki programowi 
ograniczeń i inwestycji wysyłamy sygnał do innych stanów, że transformacja może 
przebiegać w sposób przemyślany i oparty na współpracy, pozwalając stawić czoła 
jednemu z najważniejszych wyzwań naszych czasów”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork i 
współprzewodniczący Rady ds. Działań na rzecz Klimatu, Basil Seggos, 
powiedział: „Gubernator Hochul pokazuje światu, że działania na rzecz klimatu mogą 
być ambitne, ekonomiczne i możliwe do zrealizowania. Jestem dumny, że mogę 
współpracować z nią i najlepszymi ekspertami ds. klimatu w naszym stanie nad 
wdrożeniem kompleksowego programu ograniczeń i inwestycji. Dzięki przywództwu 
gubernator Hochul stan jest przygotowany do wprowadzenia silnego i skutecznego 
narzędzia do walki ze zmianami klimatycznymi, poprawy jakości powietrza, pobudzenia 
innowacji, ochrony miejsc pracy i zapewnienia funduszy niezbędnych dla powodzenia 
ekologicznej gospodarki. DEC liczy na udaną współpracę z NYSERDA, legislaturą i 
mieszkańcami stanu Nowy Jork nad tym ważnym programem, który kładzie nacisk na 
rozwiązanie głównych problemów wpływających na zdrowie i dobrostan społeczności 
defaworyzowanych”.  
  
Program ograniczeń i inwestycji stanu Nowy Jork będzie czerpał z doświadczeń 
podobnych udanych programów w całym kraju i na świecie, które przyczyniły się do 



znacznych redukcji emisji, a jednocześnie stały się katalizatorami gospodarek opartych 
na czystej energii. Stanowy system energetyczny jest już objęty innym regionalnym 
programem ograniczeń i inwestycji – Regionalną inicjatywą na rzecz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI). Od czasu 
utworzenia inicjatywy RGGI w 2005 r. udało się zredukować emisję gazów 
cieplarnianych z elektrowni o ponad połowę i zebrać prawie 6 mld USD na wsparcie 
czystych rozwiązań energetycznych w 12 uczestniczących w niej stanach.   
   

###  
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