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

 
 

אינוועסטיר פראגראם צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס  -און -גאווערנער האקול וויקלט אויף קעפ
  און באקעמפן קלימאט טויש 

  
אינוועסטיר פראגראם וועט צאלן א סאסטעינעבל צוקונפט בשעת'ן באשיצן  - און- ווייד קעפ-עקאנאמיע 

  קאנסומערס
  

גָאווערנָאר שטופט פאראויס א לעצטיגע קלימאט עקשאן קאונסיל רעקאמענדאציע; דירעקטירט  
DEC  אוןNYSERDA  צו דעזיינ'ען אן עמישן פארמינערונג פראגראם מיט שטארקע סטעיקהאלדער

  אינפוט
  

עקזעקיוטיוו בודזשעט וועט ארייננעמען לעגיסלאטיווע פארשלאג צו שאפן נייע קלימאט עקשאן 
ביליאן דאלע אין צוקונפטיגע פראגראם ריוח פאר ניו  1ריבעיט צו דעליווערן אן ערווארטעטע 

  יארקערס יעדעס יאר
   
  
ראם צו באצאלן א אינוועסטיר פראג-און-גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א קעפ

צושטאנד פון די   2023סאסטעינעבל און אפארדעבל צוקונפט פאר אלע ניו יארקער אלץ טייל פון די  
סטעיט )סטעיט ָאוו די סטעיט(. גָאווערנָאר האקול האט דירעקטירט די דעפארטמענט פון  

דעוועלאּפמענט ענווייראנמענטאל קאנסערװעישאן און די די ניו יארק סטעיט ענערגיע ריסורטש און 
אינוועסטיר פראגראם וואס שטעלט אוועק -און-ווייד קעפ-אויטאריטעט צו פאראויסגיין מיט אן עקאנאמיע

אן אראפגייענדע קעפ אויף גרינהויז גאז עמישאנס, אינוועסטירט אין פראגראמען וואס פירן עמישאנס 
אמיוניטיס, באגרעניצט קאסטן צו  פארמינערונגען אין א יושר'דיגע וועג וואס פריאריטיזירט ארימע ק

עקאנאמיש עמפינדליכע הויזגעזונדער, און האלט אן די קאנקורענץ פון ניו יארק אינדוסטריעס. אין צוגאב,  
וועט גאווערנער האקול פארשלאגן לעגיסלאציע צו שאפן אן אלגעמיינע קלימאט עקשאן ריבעיט וואס איז  

אינוועסטיר ריוח פאר ניו  -און-ר אין צוקונפטיגע קעפביליאן דאלע 1ערווארטעט צו טרייבן איבער 
  יארקערס יעדעס יאר.

  
"אזוי ווי מיר ארבעטן אראפצונידערן פארפעסטיגנדע עמישאנס דורכאויס, מוזן מיר מאכן זיכער אז די  
ייל  וואס האבן שוין געליטן פון ענווייראנמענטל אומ'יושר זאלן מער נישט דארפן לייגן אן אומ'יושר'דיגע ט 

אינוועסטיר פראגראמען  -און-"אונזער אמביציעזע קעפ האט גאווערנער האקול געזאגט.פונעם יאך," 
שטעלן א קעפ אויף גרינהויז גאז עמישאנס און טיילן די רווחים מיט ניו יארקערס פון קאמיוניטיס אין  

טן און אומגינסטיגע אומשטענדן כדי צו העלפן דעקן יוטיליטי בילס, טראנספארטאציע קאס
דיקארבאנייזעישאן באמיאונגען. דורך ערפינדערישע באמיאונגען, וועלן מיר שאפן א ריינערע, גרינערע  

  צוקונפט בשעת'ן העלפן ניו יארקערס מיט די קאסטן פון טראנזיט." 
  

ע  ניו יארק נעמט אונטער איינע פון די מערסט אמביציעזע און פארצווייגטע באמיאונגען אין די פאראייניגט
אינוועסטיר פראגראם וועט ערלויבן  -און-שטאטן צו אדרעסירן דעם דראאונג פון קלימאט טויש. דער קעפ



ניו יארק ווייטער צו מאכן קריטישע אינוועסטירונגען אין אונזער ריינע ענערגיע צוקונפט בשעת'ן שטיצן  
  ערגיע פרייזן.עמפינדליכע און ארימע קאמיוניטיס וואס שטייען אויס שטייגנדע גלאבאלע ענ

  
דעזיינ'ען א פראגראם וואס שטעלט א יערליכע קעפ    NYSERDAאון  DECאנגעהויבן זאפארט, וועלן  

אויף די מאס פאלושאן וואס איז ערלויבט צו ווערן ארויסגעגעבן אין ניו יארק, ווי רעקאמענדירט אין די  
יעדעס יאר, וועט די עמישאנס קעפ ..קלימאט עקשאן קאונסיל סקאופינג פלאןלעצטנס פארענדיגטע 

אט אקט פאדערונגען פון  פארמינערט ווערן, שטעלנדיג די סטעיט אויף א וועג צו אנקומען צו אונזער קלימ
  1990פראצענט פארמינערונג פון  85, און אמווייניגסטנס 2030פראצענט אין עמישאנס ביז  40

. לויט גאווערנער האקול'ס אנווייזונג, וועט די פראגראם דעזיין פריאריטיזירן הויפט  2050שטאפלען ביז 
  פונקטן:

אינוועסטיר פראגראם מוז שטעלן די וואוילזיין פון ניו יארק פאמיליעס -און-א קעפ אפארדיביליטי: •
ערשט. אין איר קומענדיגע עקזעקיוטיוו בודזשעט, וועט גאווערנער האקול פארשלאגן 

לעגיסלאציע צו שאפן אן אלגעמיינע קלימאט טויש ריבעיט וואס איז ערווארטעט צו טרייבן איבער  
אינוועסטיר רווחים פאר ניו יארקערס יעדעס יאר. דער  -און-צוקונפטיגע קעפ i ביליאן דאלער אין  1

קלימאט עקשאן ריבעיט וועט ווערן דעזיינ'ט צו פארמינערן קאנסומער קאסטן, בשעת'ן 
געפירטע דיקארבאנייזעישן באמיאונגען,  -פרעזערווירן קריטיש וויכטיגע געלטער פאר קאנסומער

נט מאסנאמען וואס פארמינערן ענערגיע קאסטן, ריינע באוועגונג  אריינגערעכנט ענערגיע עפישע
וואס פארמינערן טראנספארטאציע קאסטן, און אנדערע אינוועסטירונגען וואס   לעזונגען 

פארבעסערן לופט קוואליטעט און שאפן נייע דזשאב געלעגנהייטן. ווייטער, וועט גאווערנער  
-און-קענען העלפן פארזיכערן אז מעגליכע קעפהאקול זוכן פראגראם דעזיין פונקטן וואס 

אינוועסטיר קאסטן זענען פאראויסגעזען און פארוואלטבאר פאר אלע קאנסומערס און  
  ביזנעסער.

אינוועסטיר פראגראם וועט נישט נאר העלפן  -און-ניו יארק'ס קעפ קלימאט פירערשאפט: •
ן א באוועגונג דורכאויס דעם לאנד צו  דערגרייכן ניו יארק'ס קלימאט צילן, נאר אויך ווייטער פיר

און    DECקארבאן פרייסינג. דערפאר, טוט גאווערנער האקול ספעציפיש דירעקטירן 
NYSERDA   צו דעזיינ'ען א פראגראם מיט די מעגליכקייט זיך צו אנשליסן אין אנדערע אדער

צו א גרינערע   צוקונפטיגע פראגראמען, וואס קענען פארמינערן די פרייז פון די אריבערגאנג
  עקאנאמיע, אין אלגעמיין.

אינוועסטיר פראגראם וועט  -און-ניו יארק'ס קעפ שאפן דזשאבס און פרעזערווירן קאנקורענץ: •
ווערן דעזיינ'ט ארויסצוגעבן נייע אינוועסטירונג אין אינדוסטריעס וואס דארפן שאפן צענדליגער  

ס פונעם צוקונפט וואס קענען הייבן  דערהאלטנדע דזשאב-באצאלנדע, פאמיליע-טויזנטער גוט
גאנצע קאמיוניטיס. פון היים רעטראפיטס צו עלעקטרישע אויטא טשארדזשינג אינסטאלאציעס 

אינוועסטיר רווחים סטימיולירן די גאנצע ריינע  -און-און גרינע מעניופעקטשורינג, קענען קעפ
צו דעזיינ'ען א   NYSERDAאון  DECענערגיע עקאנאמיע. גאווערנער האקול דירעקטירט 

פארמינערנדע פראגראם צו פארזיכערן אז ניו יארק אינדוסטריעס ווערן נישט געשטעלט -קאסט
אינוועסטיר רווחים קענען גיין צו בלויז  -און-אין קיין קאנקורירנדע דיסעדווענטעדזש. נאכמער, קעפ

  שט איבערגעלאזט.טראנזישאן אינציאטיוון וואס וועלן פארזיכערן אז קיין ארבעטער ווערט ני
-אינוועסטיר וועט ערשט קוקן אויף פארנט- און-קעפ אינוועסטירן אין באזייטיגטע קאמיוניטיס: •

יניע, באזייטיגטע קאמיונטיטיס אין אונזער סטעיט וועלכע האט געליטן פאר צו לאנג פון לופט  ל
רלויבן דאס באנוץ פאלוציע און ענווייראנמענטאלע אומגערעכטיגיקיטן. די פראגראם וועט נישט ע

פון געצייג וועלכע ערלויבן הויכע מאסן קוועלער צו פארזעצן פאלוטירן, און וועלן אנשטאט דעם 
זיין געווידמעט צו פארזיכערן אז פאלוציע מאסן ווערן פארמינערט. אונטער גאווערנער האקול'ס  

פון די בענעפיטן פון   פערצענט,  40פערצענט, מיט א צילפ ון  35פירערשיפט, מיט א מינימום פון 
אינוועסטיר וועלכע וועלן דירעקט אפעקטירן באזייטיגטע קאמיוניטיס, און די פראגראם  -און-קעפ

ליניע -וועט זיין געווידמעט צו פארזיכערן אז פאלוציע מאסן ווערן פארמינערט אין פארנט 
סערן לופט  קאמיוניטיס. די אינוועסטירונגען וועלן שטיצן קריטיש פראגראמען צו פארבע

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F126772.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C76ce3584d2af4c37d62608daf33d6222%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089742215657377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WgtszW%2Bg5POPL%2FBE5dAWYfUNC5uqUpgj8ZtqeYq2POQ%3D&reserved=0


קוואליטעט, פארמינערן אפהענגיגקייט אויף פאלוציע ענערגיע פלענטס, איבערמאכן הייזער און  
שולעס, און אויסלופטערן אונזער טראנספארטאציע סיסטעמס, צווישן אנדערע וויכטיגע פרואוון צו  

  מאסן ערטער. - פארמינערן פאלוציע הויכע
עסטיר וועט געבן געלט נויטיג צו שטיצן עררייכונג פון  אינוו-און-קעפ שטיצן א שטארקע צוקונפט: •

ניו יארק'ס קלימאט צילן. פון העלפן ביזנעס אייגנטומער לייגן עלעקטריציטעט אויף זייערע  
( און  electric vehicle, EVפונקציעס ביז באצאלן עלעקטראנישע וויהיקל טשארדזשערס )

-און-לן פארמינערן ענערגיע בילס, וועלן קעפענערגיע פראקטישקייט אינוועסטירונגען וואס ווע
פארבעסערנדיג לעבנס, שניידנדיג   -אינוועסטיר רווחים פליסן דורכאויס אונזער סטעיט 

  טראנזישאן פרייזן פאר קאנסומערס, און שאפנדיג א בעסערע ניו יארק.
  

גרויסע גרינהויז גאז ארויסגעבערס און דיסטריביוטערס פון הייצונג און טראנספארטאציע פיולס וועלן  
פארלאנגט ווערן צו קויפן אלאוענסעס פאר די עמישאנס פארבינדן מיט זייערע אקטיוויטעטן. דורכן זיין  

טיר פראגראם  אינוועס-און-גילטיג אויף יעדע מעטריק טאן פון קארבאן עמישאנס, וועט די קעפ
אינסענטיוויזירן קאנסומערס, ביזנעסער, און אנדערע קערפערשאפטן צו אריבערגיין צו נידריגערע  

קארבאן אלטערנאטיוון. רווחים וועלן שטיצן די סטעיט'ס קריטישע אינוועסטירונגען אין קלימאט טויש 
פראיעקטן, אין צוגאב צו  פארמינערונג, ענערגיע פראקטישקייט, ריינע טראנספארטאציע, און אנדערע 

צאלן א יערליכע קלימאט עקשאן ריבעיט וואס וועט ווערן פארטיילט פאר אלע ניו יארקער צו העלפן  
  פארמינערן סיי וועלכע מעגליכע קאנסומער קאסטן פארבינדן מיטן פראגראם.

  
דערגרייכן די פרינציפן פארלאנגט סיי א שטארקע און סיי אן אויפריכטיגע רעגולעטארי פראצעדור  

און וויכטיגע רעפארמען געמאכט אינאיינעם מיט לעגיסלאטיווע   NYSERDAאון  DECגעפירט דורך 
אינוועסטיר פראגראם טוט בענעפיטירן אלע -און-פארטנערס צו פארזיכערן אז ניו יארק'ס קעפ

סומערס, האלט אונזער עקאנאמיע קאנקורירנד בשעת'ן מאקסימיזירן עקאנאמישע צוריקגעבונגען,  קאנ
  און ערלויבט זיך צו פארבינדן מיט אנדערע געגנטער.

  
, רארי מ. קריסטשען, טשעיר פון די די ניו יארק סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע, האט געזאגט

רערשאפט און אנטשלאסנקייט אין איר ציל צו אנטוויקלען א  "גאווערנער האקול איז א מוסטער פון פי
ריינע ענערגיע עקאנאמיע וואס וועט העלפן ברענגען עקאנאמישע וואוקס און געלעגנהייטן בשעת'ן אויך  

אינוועסטיר פראגראם איז געמאכט צו טון  -און-פירנדע קעפ-דירעקט בענעפיטירן קאנסומערס. איר לאנד
  פונקט דאס." 

  
און קלימאט   CEOרק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און יא ניו

, ״גאווערנאר האקול'ס פארשלאגן  פארזיצער דאריען עם. האריס האט געזאגט-אקציע קאונסיל מיט
יטן  ברענגען ווייטער ניו יארק'ס פירערשאפט דורכן מוטיגן אן ערפינדערישע לעזונג צו די טיפע שוועריקי

אינוועסטיר פראגראם שטרייכט  -און-ווייד קעפ-וואס די פארניכטנדע קלימאט טויש ברענגט. די עקאנאמיע
אונטער די קריטיש וויכטיגע באלאנס וואס מיר נעמען אונטער צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער  

יענע קאמיוניטיס  בענעפיטירן פון די פראגראם וואס וועט פארמינערן שעדליכע עמישאנס, ספעציעל אין
אויס, בשעת'ן -וואס האבן שוין צו לאנג געליטן פון קלימאט טויש סיי פינאנציעל און סיי געזונטהייט

פארבלייבן פאקוסירט אויף האלטן אונזערע ביזנעסער קאנקורירנד און ביי פארנט פון פראדוצירן  
א סיגנאל פאר אנדערע סטעיטס  אינוועסטיר פראגראם, שיקן מיר-און-טעכנאלאגישע טויש. מיט די קעפ

אז דער אריבערגאנג קען ווערן געמאכט אין א דורכגעטראכטע און צוזאמענארבעטנדע וועג צו רירן דעם  
  ווייזער ביים אדרעסירן איינע פון די שוועריקייטן פון אונזער דור." 

  
ישענער און  ( קאמDECניו יארק סטעיט דעפארטמענט ָאוו ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען )

״גאווערנער האקול צייגט פאר  פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,-קלימאט אקציע קאונסיל מיט
די וועלט אז קלימאט שריט קענען זיין אמביציעז, אפארדעבל, און דערגרייכבאר, און איך בין שטאלץ צו  



- און-י פארצווייגטע קעפארבעטן מיט איר און אונזער סטעיט'ס בעסטע קלימאט עקספערטן צו הייבן ד
אינוועסטיר פראגראם. דורך גאווערנער האקול'ס פירערשאפט, איז די סטעיט גרייט צו איינפירן א  

שטארקע און ווירקזאמע געצייג צו באקעמפן קלימאט טויש, פארבעסערן לופט קוואליטעט, ברענגען  
אונזער גרינע עקאנאמיע צו זיין   ערפינדונגען, באשיצן דזשאבס, און צושטעלן די נויטיגע געלטער פאר

, די לעגיסלאטור, און ניו יארקערס NYSERDAקוקט ארויס צו ארבעטן מיט  DECערפאלגרייך. 
דורכאויס די סטעיט צו בויען די וויכטיגע פראגראם וואס וועט אויך פריאריטיזירן פאלושאן האטספאטס  

  עיט'ס קאמיוניטיס אין אומגינסטיגע אומשטענדן." וואס אפעקטירן די געזונטהייט און וואוילזיין פון די סט
  

אינוועסטיר פראגראם וועט ציען פון די ערפארונג פון ענליכע און ערפאלגרייכע  -און-ניו יארק'ס קעפ
פראגראמען דורכאויס דאס לאנד און דורכאויס די וועלט וואס האבן רעזולטירט אין באדייטנדע עמישאנס 

גן די ריינע ענערגיע עקאנאמיע. ניו יארק'ס עלעקטריציטעט סיסטעם איז  פארמינערונגען בשעת'ן מוטי
אינוועסטיר סטיל פראגראם, די ראיאנישע גרינהויז גאז אינציאטיוו  -און-שוין א טייל פון א ראיאנישע קעפ

(Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI זייט .)RGGI   איז אוועקגעשטעלט געווארן אין
, האט דער פראגראם געהאלפן פארמינערן גרינהויז גאזן פון פאוער פלענטס מיט איבער האלב און 2005

  12ביליאן דאלער צו שטיצן ריינערע ענערגיע לעזונגען צווישן אירע  6האט אויפגעטריבן כמעט  
  אנטיילנעמענדע סטעיטס.
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